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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 извънредно заседание на Общински съвет 
при Община Кричим на 25.04.2017 г. /вторник/ 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-01-08-107/19.04.2017 год. от Атанас 
Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно определяне на 
представител и упълномощаването му за изразяване на позицията на 
Община Кричим на насроченото за 02.05.2017 год. извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД Пловдив във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона 
за водите. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-104/18.04.2017 год. от Анка Самуилова 

Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим, 
относно приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в 
общинските училища на територията на община Кричим. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-108/19.04.2017 год. от Атанас 

Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на 
Наредба за изменение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-109/19.04.2017 год. от Атанас 

Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно даване 
съгласие за рефинансиране на дългосрочен общински дълг поет с 
договор № 575/09.01.2014 година за осигуряване на финансов ресурс 
за собствен принос и недопустими разходи по проект № DIR-
51011116-9-43 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 
ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ град Кричим” по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-І010 по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на 
европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-105/18.04.2017 год. от Атанас 

Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на 
Програма за закрила на детето в Община Кричим за 2017 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
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6. Предложение с вх. № РД-01-08-106/18.04.2017 год. от Атанас 
Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на 
Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на 
община Кричим през 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
7. Отчет с вх. № РД-01-08-93/03.04.2017 год. от Анка Самуилова 

Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим, 
относно командировки на Председателя на Общински съвет при 
Община Кричим при изпълнение на служебни задължения за 
първото тримесечие на 2017 година. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
8. Отчет с вх. № РД-01-08-102/07.04.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно командировки на Кмета 
при изпълнение на служебни задължения за първото тримесечие на 
2017 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
9. Предложение с Вх. № РД-01-08-83/21.04.2017 г. от д-р Антоан 

Димитров – Председател на ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС – Кричим, относно становище на ПКСДК във 
връзка с писмо с вх. № РД-01-08-83/27.03.2017 год. от Атанас 
Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно постъпило 
заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за 
закупуване на лекарства. 
Докладва: д-р Ант. Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС 

10. Заявление с вх. № РД-01-08-89/31.03.2017 г. за отпускане на парична 
помощ. 
Докладва: д-р Ант. Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС 

11. Заявление с вх. № РД-01-08-90/31.03.2017 г. за отпускане на парична 
помощ. 
Докладва: д-р Ант. Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС 

12. Молба с вх. № РД-01-08-95/06.04.2017 год., относно вземане на 
решение на Общински съвет – Кричим за внасяне на предложение в 
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на осн. чл. 92 
от КСО. 
Докладва: д-р Ант. Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС 

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 


