
ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 
e-mail: obs_krichim@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 36 

Протокол № 5 от 04.02.2020 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, 
относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Кричим по процедура 
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно 
изкуствено осветление на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 8, и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Насоки за 
кандидатстване  по процедура за подбор на проекти номер BGENERGY-2.001. по 
процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – 
системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма 
"Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" 
(ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г.,Общински съвет Кричим  

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Кричим да кандидатства с проектно предложение 
„Реконструкция и модернизация на системата за външно изкуствено осветление в 
община Кричим“ по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по 
Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" 
(ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Кричим да извърши всички необходими 
правни и фактически действия при кандидатстването и реализирането на 
проекта. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 8, и 
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с Насоки за кандидатстване  по процедура за подбор на проекти номер 



2

BGENERGY-2.001. по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по 
Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" 
(ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014-2021 г., като взе предвид фактическите основания в Предложение с 
вх. № РД-01-08-21/22.01.2020 год. от Кмета на община Кричим,  и положителните 
становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, 
ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, и с цел създаване на предпостваки за реализиране на 
енергоспестяващи мерки, които ще доведат до повишаване на енергийната 
ефективност, осветеността, намаляване на количеството потребена електроенергия, 
което от своя страна води до намаление на разходите на община Кричим за 
електроенергия, както и до намаляване на вредните емисии от CO2 отделяни в 
атмосферата. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 11 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  11; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


