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

П  О  К  А  Н  А  

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 77, 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 редовно заседание на Общински съвет при Община 
Кричим на 16.11.2016 г. /сряда/  от  16.00  часа в зала № 21 на Община 
Кричим при следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1. Предложение с вх. № РД-01-260/08.11.2016 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно тригодишна бюджетна 
прогноза за периода 2017-2019 година в частта за местните дейности 
на община Кричим. 

    Докладва: Ат. Калчев – Кмет  
2. Предложение с вх. № РД-01-261/08.11.2016 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно актуализирано 
тримесечно разпределение съгл. чл. 42, ал. 4 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. 

    Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
3. Предложение с вх. № РД-01- 265/09.11.2016 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно актуализиране 
структурата на общинска администрация при община Кричим. 

    Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
4. Предложение с вх. № РД-01-266/09.11.2016 г. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно сключване на 
споразумение за общинско сътрудничество между Община Кричим и 
партньори: СУ „П. Р. Славейков”, НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 
НУ „Васил Левски” и НЧ „Пробуда – 1912 г.” по проект „ЗАЩОТО 
ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВСЯКО ДЕТЕ Е ВАЖНО” по  ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж” 2014-2020, Приоритетна ос: 3 
„Образователна среда за активно социално приобщаване”, 
процедура: BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила”. 

    Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Предложение с вх. № РД-01-239/05.10.2016 г. от Анка Самуилова 

Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим, 
относно определяне на представител на Общински съвет при община 
Кричим за член на Областния съвет за намаляване риска от 
бедствия за област Пловдив. 

    Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
6. Предложение с вх. № РД-01-264/09.11.2016 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно определяне 
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представители на Общински съвет – Кричим в Общинския съвет за 
намаляване на риска от бедствия. 

    Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
7. Предложение с вх. № РД-01-262/08.11.2016 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно План – програма за 
зимното поддържане на четвъртокласната общинска пътна мрежа и 
градската улична мрежа на територията на Община Кричим през 
есенно-зимния сезон 2016-2017 г. 

    Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
8. Информация с вх. № РД-01-248/14.10.2016 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно реализираните дейности 
по проекти финансирани от Оперативните програми в община 
Кричим. 

    Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
9. Отчет с вх. № РД-01-250/17.10.2016 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно командировки на Кмета при 
изпълнение на служебни задължения за третото тримесечие на 2016 
година. 

    Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
10. Информация с вх. № РД-01-263/09.11.2016 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно извършени проверки 
през първото и второто полугодие на 2016 година на физически и 
юридически лица, подали декларации по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ 
за освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и 
сметоизвозване” 

    Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
11. Предложение с вх. № РД-01-254/11.11.2016 г. от д-р Антоан Димитров 

– Председател на ПК по социални дейности, образование, култура 
към ОбС – Кричим, относно становище на ПКСДОК във връзка със 
заявление с вх. № РД-01-254/26.10.2016 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ за закупуване на лекарства. 

    Докладва: Д-р Ант. Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС 
12. 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 


