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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. 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 21.03.2016 г. /понеделник/ от 16.00 часа в зала № 21 на Община
Кричим при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение с вх. № РД0176/08.03.2016 г. от Атанас Стефанов
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кричим.
Докладва: Ат. Калчев – Кмет
2. Предложение с вх. № РД0179/09.03.2016 г. от Анка Самуилова
Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим,
относно Приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилник за устройството и дейността на Общински фонд
„Култура” на територията на община Кричим.
Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС
3. Предложение с вх. № РД0180/09.03.2016 г. от Анка Самуилова
Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим,
относно изменение на Решение № 317, взето с Протокол № 32 от
23.06.2015 год. на Общински съвет при община Кричим, относно
избор на ръководни и контролни органи на Общински фонд
„Култура”, гр. Кричим.
Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС
4. Предложение с вх. № РД0144/27.01.2016 г. 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 2016 година.
Докладва: Ат. Калчев – Кмет
5. Отчет вх. № РД0170/29.02.2016 г. от Атанас Стефанов Калчев –
Кмет на община Кричим, относно изпълнение решенията на
Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация
за периода от 01.07.2015 год. до 31.12.2015 год.
Докладва: Ат. Калчев – Кмет
6. Предложение д вх. № РД0175/08.03.2016 г. от Атанас Стефанов
Калчев – Кмет на община Кричим, относно актуализиране състава
на Общинската комисия за обществен ред и сигурност и отмяна на
Решение № 255, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 г. на Общински
съвет – гр. Кричим
Докладва: Ат. Калчев – Кмет

2

7. Предложение с вх. № РД0141/25.01.2016 г. от Величка Ташева
Бучова – Секретар на община Кричим, относно годишен анализ на
състоянието и нивото на безработица на територията на община
Кричим за 2015г.
Докладва: В. Бучова – Секретар на община Кричим
8. Предложение с вх. № РД0145/15.03.2016 г. от Нели Александрова
Георгиева – Председател на ПК по бюджет, финанси, европейски
програми и проекти, местно развитие към ОбС, относно становище
на ПКБФЕППМР във връзка с постъпила докладна записка с вх. №
РД0145/28.01.2016 г. от Кръстина Димова – Вр.и.д. Ръководител на
вътрешния одит в община Кричим, относно съгласуване на годишен
план за 2016 г. за дейността на Звеното за вътрешен одит в община
Кричим.
Докладва:
Н.
Георгиева
–
Председател
на
ПКБФЕППМР към ОбС  Кричим
9. Предложение с вх. № РД0146/15.03.2016 г. от Нели Александрова
Георгиева – Председател на ПК по бюджет, финанси, европейски
програми и проекти, местно развитие към ОбС, относно становище
на ПКБФЕППМР във връзка с докладна записка с вх. № РД01
46/28.01.2016 г. от Кръстина Димова – Вр.и.д. Ръководител на
вътрешния одит в община Кричим, относно съгласуване на
актуализиран стратегически план за дейността на Звеното за
вътрешен одит в община Кричим в периода 20142016г.
Докладва:
Н.
Георгиева
–
Председател
на
ПКБФЕППМР към ОбС  Кричим
10. Предложение с вх. № РД0164/15.03.2016 г. от Нели Александрова
Георгиева – Председател на ПК по бюджет, финанси, европейски
програми и проекти, местно развитие към ОбС, относно становище
на ПКБФЕППМР във връзка с писмо с вх. № РД0164/23.02.2016 г.
от Кръстина Димова – Вр.и.д. Ръководител на вътрешния одит в
община Кричим, относно обобщен годишен доклад за дейността по
вътрешен одит през 2015 г. в община Кричим, област Пловдив.
Докладва:
Н.
Георгиева
–
Председател
на
ПКБФЕППМР към ОбС  Кричим
11. Предложение с вх. № РД0174/07.03.2016 г. от Величка Ташева
Бучова – Секретар на община Кричим и Председател на Общинска
комисия по обществен ред и сигурност, относно приемане на
годишен отчет за дейността на ОКОРС за 2015г.
Докладва: В. Бучова – Секретар на община Кричим и
Председател на ОКОРС
12. Предложение с вх. № РД0178/09.03.2016 г. от Атанас Стефанов
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен
план за паша, определяне размера и местоположението за мерите и
пасищата за общо и индивидуално ползване и съгласие за
предоставянето им.
Докладва: Ат. Калчев  Кмет
13. Предложение с вх. № РД0181/12.03.2016 г. от Атанас Стефанов
Калчев – Кмет на община Кричим, относно поземлен имот с
кадастрален идентификатор 39921.504.672 по КК на град Кричим,
одобрена със Заповед № РД1813 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния
директор на АГКК – гр. София, находящ се в гр. Кричим, ул. „Крали
Марко” № 36, с трайно предназначение: Урбанизирана територия; с
начин на трайно ползване: ниско застрояване; с площ 410 кв. м,
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идентичен с УПИ І1939, кв. 2 по регулационния план на гр. Кричим,
одобрен със Заповед № 902/1982 година, върху който е отстъпено
право на строеж на Джафер Низамов с Акт за държавна собственост
№ 53/21.01.1969 г.
Докладва: Ат. Калчев  Кмет
14. Предложение с вх. № РД0156/15.03.2016 г. от Иванка Асенова
Петлешкова – Заместникпредседател на ПК по социални дейности,
образование, култура към ОбС – Кричим, относно становище във
връзка с постъпило заявление с вх. № РД0156/08.02.2016 г. за
отпускане на еднократна финансова помощ.
Докладва: Ив. Петлешкова – Заместникпредседател на
ПКСДОК към ОбС  Кричим
15. Предложение с вх. № РД0172/01.03.2016 г. от Атанас Стефанов
Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен
спортен календар за 2016 година.
Докладва: Ат. Калчев  Кмет
16. 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

