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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие 

към ОбС /ПКБФЕППМР/ 

 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  
 

16.01.2017 год. /понеделник/ от  13.30 часа в зала № 22 

 на Община Кричим 
 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-6/06.01.2017 г. от Анка Самуилова Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 

отчет за дейността на Общински съвет при община Кричим за периода юли 2016 

– декември 2016 година. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-7/06.01.2017 г. от Анка Самуилова Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 

Програма за работата на Общински съвет при община Кричим за 2017 година. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-13/10.01.2017 год. 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. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-24/11.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в 

общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-23/11.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно изменение на Тарифа за началния размер на 

наемите и таксите при предоставяне на обекти и терени общинска собственост. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-15/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение 

на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим 2014 -2020 г. 

през 2016 г. 

7. Предложение с вх. № РД-01-08-10/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на отчет за изпълнението на 

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 

община Кричим през 2016 година. 

8. Предложение с вх. № РД-01-08-11/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2017 

година. 

9. Писмо с вх. № РД-01-08-14/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет 

на Община Кричим, относно Програма за ремонт на улици в гр. Кричим. 

10. Предложение с вх. № РД-01-08-20/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно Културен календар на община Кричим за 2017 

година. 

11. Отчет с вх. № РД-01-08-17/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при 

община Кричим от общинска администрация за периода от 01.07.2016 год. до 

31.12.2016 год. 
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12. Отчет с вх. № РД-01-08-16/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни 

задължения за четвърто тримесечие на 2016 година. 

13. Предложение с вх. № РД-01-08-21/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно Бюджет 2017 година. 

14. Докладна записка с вх. № РД-01-08-8/09.01.2017 год. от Кръстина Димова – 

Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно съгласуване 

на стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община 

Кричим в периода 2017 – 2019 год.  

15. Докладна записка с вх. № РД-01-08-9/10.01.2017 год. от Кръстина Димова – 

Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно съгласуване 

на годишен план за 2017 година за дейността на Звеното за вътрешен одит в 

община Кричим. 

16. Предложение с вх. № РД-01-08-12/10.01.2017 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. 

17. Писмо с вх. № РД-01-285/19.12.2016 год. от Председателя на Църковното 

Настоятелство при Храм „Св.св. Козма и Дамян” град Кричим, относно 

подкрепа за изграждане на нов иконостас за храма „Св.св. Козма и Дамян” град 

Кричим. 

18. Отчет с вх. № РД-01-08-1/05.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.12.2016 година за 

ползване на имоти – общинска собственост, на основание точка 5 от забележката 

към приложение № 1 от НОАМТЦУ. 

19. Други.    

          

  Председател на ОбС:           

 /А. Хаджиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба, 

обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, 

контрол по изпълнение решенията  на Общинския съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

/ПКМСОРЗ/ 

 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ 
 

16.01.2017 год. /понеделник/ от 13.30 часа  

в зала № 22 на Община Кричим 
 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 
 



 3 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-6/06.01.2017 г. от Анка Самуилова Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 

отчет за дейността на Общински съвет при община Кричим за периода юли 2016 

– декември 2016 година. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-7/06.01.2017 г. от Анка Самуилова Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 

Програма за работата на Общински съвет при община Кричим за 2017 година. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-13/10.01.2017 год. 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. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-24/11.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в 

общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-23/11.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно изменение на Тарифа за началния размер на 

наемите и таксите при предоставяне на обекти и терени общинска собственост. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-19/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на 

МКБППМН за 2016 година. 

7. Предложение с вх. № РД-01-08-15/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение 

на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим 2014 -2020 г. 

през 2016 г. 

8. Предложение с вх. № РД-01-08-10/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на отчет за изпълнението на 

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 

община Кричим през 2016 година. 

9. Предложение с вх. № РД-01-08-11/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2017 

година. 

10. Писмо с вх. № РД-01-08-14/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет 

на Община Кричим, относно Програма за ремонт на улици в гр. Кричим. 

11. Предложение с вх. № РД-01-08-20/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно Културен календар на община Кричим за 2017 

година. 

12. Отчет с вх. № РД-01-08-17/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при 

община Кричим от общинска администрация за периода от 01.07.2016 год. до 

31.12.2016 год. 

13. Отчет с вх. № РД-01-08-16/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни 

задължения за четвърто тримесечие на 2016 година. 

14. Предложение с вх. № РД-01-08-21/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно Бюджет 2017 година. 

15. Докладна записка с вх. № РД-01-08-8/09.01.2017 год. от Кръстина Димова – 

Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно съгласуване 
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на стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община 

Кричим в периода 2017 – 2019 год.  

16. Докладна записка с вх. № РД-01-08-9/10.01.2017 год. от Кръстина Димова – 

Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно съгласуване 

на годишен план за 2017 година за дейността на Звеното за вътрешен одит в 

община Кричим. 

17. Предложение с вх. № РД-01-08-12/10.01.2017 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. 

18. Писмо с вх. № РД-01-285/19.12.2016 год. от Председателя на Църковното 

Настоятелство при Храм „Св.св. Козма и Дамян” град Кричим, относно 

подкрепа за изграждане на нов иконостас за храма „Св.св. Козма и Дамян” град 

Кричим. 

19. Предложение с вх. № РД-01-08-18/10.01.2017 год. 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. 

20. Предложение с вх. № РД-01-08-22/11.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно продажба чрез публичен търг с тайно 

наддаване на земеделски земи, разположени в територии по § 4, частна 

общинска собственост и земеделски територии, находящи се в землището на 

град Кричим. 

21. Писмо с вх. № РД-01-08-2/06.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на 

община Кричим във връзка с Писмо с изх. № 3593/29.12.2016 год. от 

Железопътна Секция Пловдив, относно освобождаване от такса смет и данък 

сгради на основание чл. 71 от ЗМДТ за 2017 година. 

22. Молба с вх. № РД-01-292/28.12.2016 год. за освобождаване от такса битови 

отпадъци – за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови 

отпадъци за 2017 година. 

23. Отчет с вх. № РД-01-08-1/05.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.12.2016 година за 

ползване на имоти – общинска собственост, на основание точка 5 от забележката 

към приложение № 1 от НОАМТЦУ. 

24. Писмо с вх. № РД-01-290/23.12.2016 год. от Величка Бучова – Секретар на 

Община Кричим, относно информация за състоянието на пазара на труда за м. 

Ноември, 2016 г. 

25. Други.  

           

  Председател на ОбС:           

 /А. Хаджиева/ 
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура – здравеопазване, 

социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки 

дейности, спорт и туризъм към ОбС /ПКСДОК/ 

 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  
 

16.01.2017 год. /понеделник/ от  13.30  часа в зала № 22 

 на Община Кричим 
 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 
 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-6/06.01.2017 г. от Анка Самуилова Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 

отчет за дейността на Общински съвет при община Кричим за периода юли 2016 

– декември 2016 година. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-7/06.01.2017 г. от Анка Самуилова Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 

Програма за работата на Общински съвет при община Кричим за 2017 година. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-13/10.01.2017 год. 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. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-24/11.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в 

общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-23/11.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно изменение на Тарифа за началния размер на 

наемите и таксите при предоставяне на обекти и терени общинска собственост. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-19/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на 

МКБППМН за 2016 година. 

7. Предложение с вх. № РД-01-08-15/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение 

на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим 2014 -2020 г. 

през 2016 г. 

8. Предложение с вх. № РД-01-08-10/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на отчет за изпълнението на 

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 

община Кричим през 2016 година. 

9. Предложение с вх. № РД-01-08-11/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2017 

година. 

10. Писмо с вх. № РД-01-08-14/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет 

на Община Кричим, относно Програма за ремонт на улици в гр. Кричим. 
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11. Предложение с вх. № РД-01-08-20/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно Културен календар на община Кричим за 2017 

година. 

12. Отчет с вх. № РД-01-08-17/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при 

община Кричим от общинска администрация за периода от 01.07.2016 год. до 

31.12.2016 год. 

13. Предложение с вх. № РД-01-08-21/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно Бюджет 2017 година. 

14. Докладна записка с вх. № РД-01-08-8/09.01.2017 год. от Кръстина Димова – 

Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно съгласуване 

на стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община 

Кричим в периода 2017 – 2019 год.  

15. Докладна записка с вх. № РД-01-08-9/10.01.2017 год. от Кръстина Димова – 

Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно съгласуване 

на годишен план за 2017 година за дейността на Звеното за вътрешен одит в 

община Кричим. 

16. Предложение с вх. № РД-01-08-12/10.01.2017 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. 

17. Писмо с вх. № РД-01-285/19.12.2016 год. от Председателя на Църковното 

Настоятелство при Храм „Св.св. Козма и Дамян” град Кричим, относно 

подкрепа за изграждане на нов иконостас за храма „Св.св. Козма и Дамян” град 

Кричим. 

18. Писмо с вх. № РД-01-290/23.12.2016 год. от Величка Бучова – Секретар на 

Община Кричим, относно информация за състоянието на пазара на труда за м. 

Ноември, 2016 г. 

19. Други.  

 

Председател на ОбС:    

   /А. Хаджиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 

строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС 

/ПКУТИБСЕПОСКД/ 

 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  
 

16.01.2017 год. /понеделник/ от 13.30 часа в зала № 22 

 на Община Кричим 
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ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 
 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-6/06.01.2017 г. от Анка Самуилова Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 

отчет за дейността на Общински съвет при община Кричим за периода юли 2016 

– декември 2016 година. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-7/06.01.2017 г. от Анка Самуилова Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 

Програма за работата на Общински съвет при община Кричим за 2017 година. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-13/10.01.2017 год. 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. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-24/11.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в 

общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-23/11.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно изменение на Тарифа за началния размер на 

наемите и таксите при предоставяне на обекти и терени общинска собственост. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-15/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение 

на изпълнението на Общински план за развитие на община Кричим 2014 -2020 г. 

през 2016 г. 

7. Предложение с вх. № РД-01-08-10/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на отчет за изпълнението на 

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 

община Кричим през 2016 година. 

8. Предложение с вх. № РД-01-08-11/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2017 

година. 

9. Писмо с вх. № РД-01-08-14/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет 

на Община Кричим, относно Програма за ремонт на улици в гр. Кричим. 

10. Предложение с вх. № РД-01-08-20/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно Културен календар на община Кричим за 2017 

година. 

11. Отчет с вх. № РД-01-08-17/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно изпълнение решенията на Общински съвет при 

община Кричим от общинска администрация за периода от 01.07.2016 год. до 

31.12.2016 год. 

12. Предложение с вх. № РД-01-08-21/10.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно Бюджет 2017 година. 

13. Докладна записка с вх. № РД-01-08-8/09.01.2017 год. от Кръстина Димова – 

Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно съгласуване 

на стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община 

Кричим в периода 2017 – 2019 год.  

14. Докладна записка с вх. № РД-01-08-9/10.01.2017 год. от Кръстина Димова – 

Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно съгласуване 
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на годишен план за 2017 година за дейността на Звеното за вътрешен одит в 

община Кричим. 

15. Предложение с вх. № РД-01-08-12/10.01.2017 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. 

16. Писмо с вх. № РД-01-285/19.12.2016 год. от Председателя на Църковното 

Настоятелство при Храм „Св.св. Козма и Дамян” град Кричим, относно 

подкрепа за изграждане на нов иконостас за храма „Св.св. Козма и Дамян” град 

Кричим. 

17. Предложение с вх. № РД-01-08-18/10.01.2017 год. 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. 

18. Предложение с вх. № РД-01-08-22/11.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно продажба чрез публичен търг с тайно 

наддаване на земеделски земи, разположени в територии по § 4, частна 

общинска собственост и земеделски територии, находящи се в землището на 

град Кричим. 

19. Писмо с вх. № РД-01-08-2/06.01.2017 год. от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на 

община Кричим във връзка с Писмо с изх. № 3593/29.12.2016 год. от 

Железопътна Секция Пловдив, относно освобождаване от такса смет и данък 

сгради на основание чл. 71 от ЗМДТ за 2017 година. 

20. Молба с вх. № РД-01-292/28.12.2016 год. за освобождаване от такса битови 

отпадъци – за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови 

отпадъци за 2017 година. 

21. Други.      

  Председател на ОбС:           

 /А. Хаджиева/ 

 


