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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност – европейски 
програми  и  проекти,  местно  развитие,  предотвратяване  и  установяване  на  конфликт  на  интереси,  обществен  ред, 
законност,  търговия,  селско  и  горско  стопанство,  екология,  жалбите  и  предложенията  на  гражданите  и  контрол  по 
изпълнение на решенията на ОбС /ПКЕОРЗТСГСЕЖПГКИРОС/ 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ 

25.03.2015 год. /сряда/ от  15.30 часа 
в зала № 22 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД0155/04.03.2015 год. от Анка Самуилова 
Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, 
относно участие на община Кричим във Фонд „Общинска солидарност” – 
целева дейност към Националното сдружение на общините в Република 
България. 

2. Предложение с вх. № РД0181/21.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно оптимизиране на структурата 
и общата численост на служителите в общинска администрация при 
община Кричим. 

3. Предложение с вх. № РД0173/17.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Общински план 
за защита при бедствия, аварии и кризи на територията на община 
Кричим за 2015 година. 

4. Предложение с вх. № РД0171/16.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно приемане на План за действие на 
община Кричим в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация при община 
Кричим за периода 2015 – 2020 година. 

5. Предложение с вх. № РД0167/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно Годишен отчет за изпълнението на 
Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за 
периода 2014 – 2020 г. през 2014 година. 

6. Писмо с РД0152/25.02.2015 г. от Кръстина Димова – вътрешен одитор 
в община Кричим, относно обобщен доклад за дейността по вътрешен 
одит през 2014 година в община Кричим, област Пловдив. 

7. Предложение с вх. № РД0178/21.03.2015 год., относно Годишен анализ 
на състоянието и нивото на безработица на територията на община 
Кричим за 2014 година. 

8. Предложение с вх. № РД0170/16.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно Актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Кричим през 2015 година. 

9. Предложение с вх. № РД0164/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на Община Кричим, относно даване на съгласие за придобиване 
от страна на Община Кричим на сграда, собственост на „Топливо” АД,  с 
идентификатор  39921.504.706.1 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009 г. 
на ИД на АГКК, с адм. адрес на сградата: гр. Кричим, ул. „Търговска”, 
застроена площ 59 кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: друг вид 
производствена, складова, инфраструктурна сграда, която съгласно
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АЧДС № 71 от 15.01.1997 г. на Областен управител – област Пловдив 
представлява: Нафтопункт и склад за пропанбутан, със застроена площ 
60 кв.м, едноетажна масивна сграда, построена през 1981 г., кв. 53, 
парцел ХІІзеленина, при граници: от изток – улица; от запад – река; от 
север – зелена площ; от юг – зелена площ, която сграда е разположена в 
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 
39921.504.706 по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

10.Предложение с вх. № РД0165/13.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно одобряване на пазарна 
оценка за продажба на земи – частна общинска собственост, върху които 
е учредено право на строеж. 

11.Предложение с вх. № РД0166/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи 
се в землището на град Кричим. 

12.Предложение с вх. № РД0163/13.03.2015 г. от Ерол Халимов – 
Зам.началник при РУП Стамболийски и Зам.председател на ОКОРС, 
относно приемане на годишен отчет за дейността на Общинска комисия 
по обществен ред и сигурност за 2014 година. 

13.Предложение с вх. № РД0174/17.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на програма за 
закрила на детето в община Кричим за 2015 година. 

14.Предложение с вх. № РД0169/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за 
спортните дейности на територията на община Кричим. 

15.Предложение с вх. № РД0168/13.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен спортен 
календар за 2015 година. 

16.Предложение с вх. № РД0180/21.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на Община Кричим, относно поемане на краткосрочен 
общински дълг за осигуряване на финансов ресурс за окончателно 
плащане по проект № DIR51011116943 „Доизграждане, реконструкция 
и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, град Кричим” по 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR51011116І010 по 
Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на 
европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 

17.Предложение с вх. № РД0179/21.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно заявление за отпускане на 
парична помощ с вх. № 1300150/16.03.2015 год. 

18.Молба с вх. № РД0149/24.02.2015 год. за отпускане на средства за 
лечение. 

19.Писмо с вх. № РД0150/24.02.2015 г. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно информация за състоянието на пазара на 
труда за м. Януари 2015 год. 

20.Други. 

Председател на ОбС: 
/А. Хаджиева/
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по икономическа и финансовобюджетна дейност към ОбС /ПКИФБД/ 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ 
25.03.2015 год. /сряда/ от  15.30 часа в зала № 22 

на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД0155/04.03.2015 год. от Анка Самуилова 
Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, 
относно участие на община Кричим във Фонд „Общинска солидарност” – 
целева дейност към Националното сдружение на общините в Република 
България. 

2. Предложение с вх. № РД0181/21.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно оптимизиране на структурата 
и общата численост на служителите в общинска администрация при 
община Кричим. 

3. Предложение с вх. № РД0173/17.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Общински план 
за защита при бедствия, аварии и кризи на територията на община 
Кричим за 2015 година. 

4. Предложение с вх. № РД0171/16.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно приемане на План за действие на 
община Кричим в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация при община 
Кричим за периода 2015 – 2020 година. 

5. Предложение с вх. № РД0167/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно Годишен отчет за изпълнението на 
Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за 
периода 2014 – 2020 г. през 2014 година. 

6. Писмо с РД0152/25.02.2015 г. от Кръстина Димова – вътрешен одитор 
в община Кричим, относно обобщен доклад за дейността по вътрешен 
одит през 2014 година в община Кричим, област Пловдив. 

7. Предложение с вх. № РД0178/21.03.2015 год., относно Годишен анализ 
на състоянието и нивото на безработица на територията на община 
Кричим за 2014 година. 

8. Предложение с вх. № РД0170/16.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно Актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Кричим през 2015 година. 

9. Предложение с вх. № РД0164/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на Община Кричим, относно даване на съгласие за придобиване 
от страна на Община Кричим на сграда, собственост на „Топливо” АД,  с 
идентификатор  39921.504.706.1 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009 г. 
на ИД на АГКК, с адм. адрес на сградата: гр. Кричим, ул. „Търговска”, 
застроена площ 59 кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: друг вид 
производствена, складова, инфраструктурна сграда, която съгласно 
АЧДС № 71 от 15.01.1997 г. на Областен управител – област Пловдив 
представлява: Нафтопункт и склад за пропанбутан, със застроена площ
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60 кв.м, едноетажна масивна сграда, построена през 1981 г., кв. 53, 
парцел ХІІзеленина, при граници: от изток – улица; от запад – река; от 
север – зелена площ; от юг – зелена площ, която сграда е разположена в 
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 
39921.504.706 по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

10.Предложение с вх. № РД0180/21.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на Община Кричим, относно поемане на краткосрочен 
общински дълг за осигуряване на финансов ресурс за окончателно 
плащане по проект № DIR51011116943 „Доизграждане, реконструкция 
и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, град Кричим” по 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR51011116І010 по 
Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на 
европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 

11.Отчет с вх. № РД0139/12.02.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.01.2015 г. 
за ползване на имоти – общинска собственост, на основание т. 5 от 
забележката към приложение № 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги. 

12.Отчет с вх. № РД0162/11.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно начислени наеми и такси към 28.02.2015 г. 
за ползване на имоти – общинска собственост, на основание т. 5 от 
забележката към приложение № 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги. 

13.Други. 

Председател на ОбС: 
/А. Хаджиева/ 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  по  социални  дейности  –  здравеопазване,  социални  грижи,  трудова 
заетост,  образование,  култура,  вероизповедание,  детски  и  младежки  дейности,  спорт  и  туризъм 
/ПКСДЗСГТЗОКВДМДСТ/ 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ 

25.03.2015 год. /сряда/ от  15.30 часа в зала № 22 
на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД0155/04.03.2015 год. от Анка Самуилова 
Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, 
относно участие на община Кричим във Фонд „Общинска солидарност” – 
целева дейност към Националното сдружение на общините в Република 
България.
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2. Предложение с вх. № РД0181/21.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно оптимизиране на структурата 
и общата численост на служителите в общинска администрация при 
община Кричим. 

3. Предложение с вх. № РД0173/17.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Общински план 
за защита при бедствия, аварии и кризи на територията на община 
Кричим за 2015 година. 

4. Предложение с вх. № РД0171/16.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно приемане на План за действие на 
община Кричим в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация при община 
Кричим за периода 2015 – 2020 година. 

5. Предложение с вх. № РД0167/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно Годишен отчет за изпълнението на 
Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за 
периода 2014 – 2020 г. през 2014 година. 

6. Писмо с РД0152/25.02.2015 г. от Кръстина Димова – вътрешен одитор 
в община Кричим, относно обобщен доклад за дейността по вътрешен 
одит през 2014 година в община Кричим, област Пловдив. 

7. Предложение с вх. № РД0178/21.03.2015 год., относно Годишен анализ 
на състоянието и нивото на безработица на територията на община 
Кричим за 2014 година. 

8. Предложение с вх. № РД0170/16.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно Актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Кричим през 2015 година. 

9. Предложение с вх. № РД0164/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на Община Кричим, относно даване на съгласие за придобиване 
от страна на Община Кричим на сграда, собственост на „Топливо” АД,  с 
идентификатор  39921.504.706.1 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009 г. 
на ИД на АГКК, с адм. адрес на сградата: гр. Кричим, ул. „Търговска”, 
застроена площ 59 кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: друг вид 
производствена, складова, инфраструктурна сграда, която съгласно 
АЧДС № 71 от 15.01.1997 г. на Областен управител – област Пловдив 
представлява: Нафтопункт и склад за пропанбутан, със застроена площ 
60 кв.м, едноетажна масивна сграда, построена през 1981 г., кв. 53, 
парцел ХІІзеленина, при граници: от изток – улица; от запад – река; от 
север – зелена площ; от юг – зелена площ, която сграда е разположена в 
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 
39921.504.706 по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

10.Предложение с вх. № РД0163/13.03.2015 г. от Ерол Халимов – 
Зам.началник при РУП Стамболийски и Зам.председател на ОКОРС, 
относно приемане на годишен отчет за дейността на Общинска комисия 
по обществен ред и сигурност за 2014 година. 

11.Предложение с вх. № РД0174/17.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на програма за 
закрила на детето в община Кричим за 2015 година.
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12.Предложение с вх. № РД0169/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за 
спортните дейности на територията на община Кричим. 

13.Предложение с вх. № РД0168/13.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен спортен 
календар за 2015 година. 

14.Предложение с вх. № РД0180/21.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на Община Кричим, относно поемане на краткосрочен 
общински дълг за осигуряване на финансов ресурс за окончателно 
плащане по проект № DIR51011116943 „Доизграждане, реконструкция 
и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, град Кричим” по 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR51011116І010 по 
Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на 
европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 

15.Предложение с вх. № РД0179/21.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно заявление за отпускане на 
парична помощ с вх. № 1300150/16.03.2015 год. 

16.Молба с вх. № РД0149/24.02.2015 год. за отпускане на средства за 
лечение. 

17.Писмо с вх. № РД0150/24.02.2015 г. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно информация за състоянието на пазара на 
труда за м. Януари 2015 год. 

18.Други. 

Председател на ОбС: 

/А. Хаджиева/ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, благоустрояване, комунална дейност и 
общинска собственост към ОбС /ПКУТБКДОС/ 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ 

25.03.2015 год. /сряда/ от  15.30 часа в зала № 22 
на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД0155/04.03.2015 год. от Анка Самуилова 
Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, 
относно участие на община Кричим във Фонд „Общинска солидарност” – 
целева дейност към Националното сдружение на общините в Република 
България. 

2. Предложение с вх. № РД0181/21.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно оптимизиране на структурата 
и общата численост на служителите в общинска администрация при 
община Кричим.
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3. Предложение с вх. № РД0173/17.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Общински план 
за защита при бедствия, аварии и кризи на територията на община 
Кричим за 2015 година. 

4. Предложение с вх. № РД0171/16.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно приемане на План за действие на 
община Кричим в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация при община 
Кричим за периода 2015 – 2020 година. 

5. Предложение с вх. № РД0167/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно Годишен отчет за изпълнението на 
Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим за 
периода 2014 – 2020 г. през 2014 година. 

6. Писмо с РД0152/25.02.2015 г. от Кръстина Димова – вътрешен одитор 
в община Кричим, относно обобщен доклад за дейността по вътрешен 
одит през 2014 година в община Кричим, област Пловдив. 

7. Предложение с вх. № РД0178/21.03.2015 год., относно Годишен анализ 
на състоянието и нивото на безработица на територията на община 
Кричим за 2014 година. 

8. Предложение с вх. № РД0170/16.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно Актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Кричим през 2015 година. 

9. Предложение с вх. № РД0164/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на Община Кричим, относно даване на съгласие за придобиване 
от страна на Община Кричим на сграда, собственост на „Топливо” АД,  с 
идентификатор  39921.504.706.1 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009 г. 
на ИД на АГКК, с адм. адрес на сградата: гр. Кричим, ул. „Търговска”, 
застроена площ 59 кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: друг вид 
производствена, складова, инфраструктурна сграда, която съгласно 
АЧДС № 71 от 15.01.1997 г. на Областен управител – област Пловдив 
представлява: Нафтопункт и склад за пропанбутан, със застроена площ 
60 кв.м, едноетажна масивна сграда, построена през 1981 г., кв. 53, 
парцел ХІІзеленина, при граници: от изток – улица; от запад – река; от 
север – зелена площ; от юг – зелена площ, която сграда е разположена в 
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 
39921.504.706 по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД1813/19.02.2009 год. на Изпълнителния 
директор на АГКК. 

10.Предложение с вх. № РД0165/13.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно одобряване на пазарна 
оценка за продажба на земи – частна общинска собственост, върху които 
е учредено право на строеж. 

11.Предложение с вх. № РД0166/13.03.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи 
се в землището на град Кричим. 

12.Предложение с вх. № РД0180/21.03.2015 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на Община Кричим, относно поемане на краткосрочен 
общински дълг за осигуряване на финансов ресурс за окончателно 
плащане по проект № DIR51011116943 „Доизграждане, реконструкция 
и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, град Кричим” по
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Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR51011116І010 по 
Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на 
европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 

13.Други. 

Председател на ОбС: 
/А. Хаджиева/


