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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, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, 
свиквам общинските съветници на редовно заседание на Общински съвет при 
Община Кричим на  13.09.2017 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-01-08-171/07.07.2017 г. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно 
приемане на Отчет за дейността на Общински съвет при Община 
Кричим за периода януари 2017 – юни 2017 година. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2. Отчет с вх. № РД-01-08-189/02.08.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на Община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета към 
30.06.2017 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-190/02.08.2017 год. от Атанас 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 към 30.06.2017 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-186/27.07.2017 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на Община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение 
решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска 
администрация за периода от 01.01.2017 год. до 30.06.2017 год. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Отчет с вх. № РД-01-08-168/30.06.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на Община Кричим, относно командировки на Кмета при 
изпълнение на служебни задължения за второто тримесечие на 2017 
година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
6. Предложение с вх. № РД-01-08-191/04.08.2017 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на Община Кричим, относно издаване на запис на заповед от 
община Кричим в полза на Агенция за социално подпомагане към 
Министерство на труда и социалната политика, обезпечаващо 
авансово плащане по Договор № BG05FMOP001-3.002-0094-C01 от 
23.08.2016 г., за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по процедура № BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл 
обяд 2016-2019” на Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане чрез „Фонд за европейско подпомагане на 
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най-нуждаещите се лица 2014-2020” за реализиране на проект 
„Осигуряване на топъл обяд в община Кричим“.  

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
7. Предложение с вх. № РД-01-08-195/10.08.2017 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на Община Кричим, относно определяне на състав на одитния 
комитет в Община Кричим, съгласно Наредбата за процедурата за 
определяне на състава и дейността на одитните комитети в 
организациите от публичния сектор. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
8. Предложение с вх. РД-01-08-209/05.09.2017 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно допълнение на Програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 
община Кричим през 2017 год. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
9. Предложение с вх. РД-01-08-210/05.09.2017 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура за 
продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот 
частна общинска собственост с идентификатор № 39921.501.691 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, 
находящ се в гр. Кричим, ул. „Никола Вапцаров” № 51 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
10. Предложение с вх. № РД-01-08-211/05.09.2017г.  от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим относно: Продажба на ПИ 39921.501.728 по 
кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-
18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, 
находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921, община Кричим, област 
Пловдив, адрес: ул. „Никола Вапцаров“ № 41, с площ 435 кв.м., на 
собственика на изградените сгради в имота с идентификатори 
39921.501.728.5 и 39921.501.728.4 по КК на гр. Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
11. Предложение с вх. № РД-01-08-197/17.08.2017 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на Община Кричим, относно откриване на процедура за 
отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 
останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен 
фонд. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
12. Предложение с вх. № РД-01-08-183/25.07.2017 год. от Величка Бучова 

– Секретар на Община Кричим, относно анализ на състоянието и 
нивото на безработица на територията на община Кричим за 
първото шестмесечие на 2017 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
13. 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


