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

тел. 03145/2346, факс 03145/2351 
email: obs_krichim@abv.bg 

П  О  К  А  Н  А 
На основание чл. 23, ал. 4,  т. 1 от ЗМСМА, чл. 73, ал. 1,  т. 1 и ал. 3 от 

Правилника  за  организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  при  Община 
Кричим  и  взаимодействието  му  с  Общинска  администрация,  свиквам 
общинските  съветници  на  извънредно  заседание  на  Общински  съвет  при 
Община Кричим на  10.12.2015 г. /четвъртък/  от  14.00  часа в зала № 21  на 
Община Кричим при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1.  Доклад с вх. № РД01261/03.12.2015 г. от Атанас Стефанов Калчев – 
Кмет на  община Кричим,  относно отчет  за касовото изпълнение на 
бюджета  на  община  Кричим  за  2014  година  и  извънбюджетните 
сметки към 31.12.2014 год. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
2.  Докладна записка с вх. № РД01215/10.11.2015 г. от Атанас Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим,  относно  даване  на  съгласие  за 
кандидатстване  на  община  Кричим  с  проект  по  Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020, Приоритетна 
ос  1:  „Подобряване  достъпа  до  заетост  и  качеството  на  работните 
места”,  Инвестиционен  приоритет  3  „Устойчиво  интегриране  на 
пазара  на  труда  на  младите  хора,  в  частност  тези,  които  не  са 
ангажирани  с  трудова  дейност,  образование  или  обучение, 
включително  младите  хора,  изложени  на  риск  от  социално 
изключване,  и  младите  хора  от  маргинализирани  общности, 
включително  чрез  прилагане  на  гаранция  за  младежта”  (с 
финансиране  от  ЕСФ),  Специфична  цел  1:  „Увеличаване  броя  на 
икономически неактивните младежи извън образование и  обучение 
на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, 
работа,  стаж или обучение по време на работа  (чиракуване) или  са 
насочени  към  продължаване  на  образованието”,  процедура  на 
директно  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ 
BG05M9OP0011.002 „АКТИВНИ”. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
3.  Предложение  с  вх.  №  РД01262/03.12.2015  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 г. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
4.  Предложение  с  вх.  №  РД01253/24.11.2015  г.  от  Анка  Самуилова 

Хаджиева  –  Председател  на  Общински  съвет  при  община  Кричим, 
относно  определяне  представител  на Общински  съвет  при Община 
Кричим в Областен съвет за развитие на област Пловдив. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбСКричим
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5.  Предложение  с  вх.  №  РД01250/23.11.2015  г.  от  Анка  Самуилова 
Хаджиева  –  Председател  на  Общински  съвет  при  община  Кричим, 
относно  определяне  представител  на  Общински  съвет  при  община 
Кричим  в  Общото  събрание  на  Националното  сдружение  на 
общините в Република България (НСОРБ). 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбСКричим 
6.  Предложение  с  вх.  №  РД01244/18.11.2015  г.  от  Анка  Самуилова 

Хаджиева  –  Председател  на  Общински  съвет  при  община  Кричим, 
относно определяне представители на Общински съвет при община 
Кричим в Общото събрание на РАО „Тракия”. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбСКричим 
7.  Предложение  с  вх.  №  РД01268/03.12.2015  г.  от  Анка  Самуилова 

Хаджиева  –  Председател  на  Общински  съвет  при  община  Кричим, 
относно определяне на представител на Общинския съвет за член на 
Местната  комисия  за  борба  с  противообществените  прояви  на 
малолетни и непълнолетни. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбСКричим 
8.  Предложение  с  вх.  №  РД01213/23.11.2015  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно определяне на нов състав 
на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на 
граждани  с  многогодишни  жилищноспестовни  влогове 
/ЗУПГМЖСВ/ при община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
9.  Предложение  с  вх.  №  РД01267/03.12.2015  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно одобряване на Подробен 
устройствен  план  /ПУП  Парцеларен  план  /ПП/  във  връзка  с 
изграждане  на  оптична  кабелна  линия  на  „Недгард”  ООД  на 
територията на община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
10. Предложение  с  вх.  №  РД01266/03.12.2015  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. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
11. Предложение  с  вх.  №  РД01263/03.12.2015  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим,  относно  продажба  на  поземлен 
имот  №  39921.502.113  по  кадастралната  карта  на  град  Кричим, 
одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор  на  АГКК  –  София,  находящ  се  в  град Кричим,  ЕКАТТЕ 
39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Георги Кирков” № 
5,  с  площ  304  кв.м,  на  собственика  на  законно  придобитото 
отстъпено право на строеж върху терена. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
12. Предложение  с  вх.  №  РД01265/03.12.2015  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура 
за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на части 
от  самостоятелен  обект,  частна  общинска  собственост  с 
идентификатор  39921.503.403.1.6  по  кадастралната  карта  и 
кадастралните регистри на град Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, 
с предназначение: за търговска дейност, актуван с акт за общинска 
собственост № 420 от 24.03.2010 г. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет
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13. Предложение  с  вх.  №  РД01264/03.12.2015  г.  от  Атанас  Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура 
за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване, на част 
от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ: 
стая с площ от 6 кв.м, на втория етаж в сграда с идентификатор № 
39921.503.50.6  по  кадастралната  карта  на  гр. Кричим,  одобрена  със 
Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК – София, ведно  със  съответната част  от покрива над  стая  за 
монтиране на антеннофидерни съоръжения, АОС № 38/25.02.1999 г. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
14. Отчет  с  вх.  РД01196/08.10.2015  г.  от  Атанас  Стефанов  Калчев  – 

Кмет  на  община  Кричим,  относно  командировки  на  Кмета  при 
изпълнение на служебни задължения за третото тримесечие на 2015 
година. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
15. Предложение с вх. № РД01269/08.12.2015 г. от др Антоан Димитров 

–  Председател  на  ПК  по  социални  дейности  към  ОбСКричим, 
относно становище на ПКСД във връзка с постъпило заявление с вх. 
№  РД01269/04.12.2015  г.  за  отпускане  на  еднократна  помощ  за 
лечение. 

Докладва: Др Ант. Димитров – Председател на ПКСД 
16. Докладна записка с вх. № РД01271/08.12.2015 г. от Атанас Стефанов 

Калчев  – Кмет  на  община Кричим,  относно  отмяна  на  Решение № 
196, взето с Протокол № 28 от 12.04.2010 г. на Общински съвет при 
община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
17. Докладна записка с вх. № РД01272/08.12.2015 г. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно подготовка на проект по 
подмярка  19.1  „Помощ  за  подготвителни  дейности”  на  мярка  19 
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР). 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
18. Изказвания,  питания,  становища,  жалби,  молби  и  предложения  на 

граждани. 

Съгласно  чл.  36,  ал.  1,  т.  1  от  ЗМСМА  присъствието  Ви  на 
заседанието на Общински съвет е задължително. 

Председател на ОбС : 
/А. Хаджиева/ 

АХ/КМ


