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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 241 

Протокол № 34 от 07.09.2022 година 
 

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

Актуализация на  Приложение № 1 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА 

КРИЧИМ за 2022 г. към Решение № 215, взето с протокол № 29 от 14.04.2022 г. на 

Общински съвет при община Кричим 

Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 

Докладва:  Златка Маринова – Заместник-кмет на община Кричим. 

Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 

ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; 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. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 

41, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Кричим, във връзка с изпълнението на свое 

Решение № 215, взето с протокол № 29 от 14.04.2022 г., и след проведеното 

ПОИМЕННО гласуване, Общински съвет при община Кричим 

 

РЕШИ: 

 

 I. Приема актуализация на Приложение № 1 ИНВЕСТИЦИОННА 

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2022 г. към свое  Решение № 215, взето с 

протокол № 29 от 14.04.2022 г., по обекти и източници на финансиране,  както 

следва:  

Местни дейности 

 

1. Целева субсидия                                                                                 

   

д. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 

 § 5100 Основен ремонт 

             „Строителство и реконструкция на нови и съществуващи улици и  

тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в кв. 41, кв. 63, кв.66,  

кв. 67 и кв.68 по регулационния план на гр. Кричим“                                               45 100 

 
2.  Целева субсидия за  капиталови разходи със субсидия от 2021  
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  д. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 

 § 5100 Основен ремонт 

             „Строителство и реконструкция на нови и съществуващи улици и  

тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в кв.41, кв. 63, кв.66,  

кв. 67 и кв.68 по регулационния план на гр. Кричим“                                                37 166 

 

   д. 524 Домашен социален патронаж 

            § 5100 Основен ремонт 

            Основен ремонт сграда Социален дом                                                             37 166- 

  

3. Капиталови разходи със собствени средства 

 

                                                Държавни дейности 

д. 526 ЦОП 

            § 5203 Придобиване  на друго оборудване, машини и съоръжения                 

                        Климатик                                                                                                    2 400 

    

       

   д. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 

 § 5100 Основен ремонт 

             „Строителство и реконструкция на нови и съществуващи улици и  

тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в кв.41, кв. 63, кв.66,  

кв.67 и кв.68 по регулационния план на гр. Кричим“                                                  6 635         

 

   д. 619 Други дейности жилищно строителство, благоустройство        и                             

              регионално развитие                      
           § 5309 Други недълготрайни активи 

                       Изменение Общ устройствен план                                                       32 000 

 

     д. 627 Управление на дейностите по отпадъците 

              § 5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 

              Трифазен компенсационен реактор с 15 kVar. 400 V                                    2 105 

 
 

II. В останалата си част Приложение № 1 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 

НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2022 г., приета с Решение № 215, взето с протокол № 29 

от 14.04.2022 г. на Общински съвет при община Кричим, остава непроменено. 

 

          III. Приема актуализация на Решение № 215, взето с протокол № 29 от 

14.04.2022 г. на Общински съвет при община Кричим, с допълнително одобрен 

трансфер 45 100 лв, съгл. ПМС 229 от 29.07.2022 г., а  останалите чрез вътрешни 

компенсирани промени, в частта му по т. 1, както следва: 

 

д. 526 ЦОП 

            § 1015 Материали                                                                                              2 400- 

                 Климатик 

 

д. 998 Резерв 

§ 0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                             40 740                                                                         
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МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и  

проведеното поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от 

ЗМСМА на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал. 2 и ал. 

3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Кричим, във връзка с изпълнението на свое Решение № 215, взето с протокол № 

29 от 14.04.2022 г., и като взе предвид фактическите основания в Предложение с вх. № 

РД-01-08-135/22.08.2022 год. от Кмета на  община Кричим, и положителните становища 

на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКБФЕППМР; ПКМСОРЗ, 

ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК. 

            
 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 12 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” – 12 /дванадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 

                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 

 


