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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 16.03.2017 г. /четвъртък/ от  15.00  часа в зала № 21
на Община Кричим при следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-74/10.03.2017 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 17.03.2017 год. 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-01-08-68/09.03.2017 год. от Анка Самуилова 

Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим, 
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество на територията на община Кричим. 

   Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-69/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен 
отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на 
община Кричим 2015-2020 г. през 2016 година.  

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-72/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен 
отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на 
околната среда на община Кричим за периода 2014 – 2020г. през 2016 
година. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-61/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен 
отчет за спортните дейности на територията на община Кричим. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
6. Предложение с вх. № РД-01-08-63/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно допълнение на 
Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост в община Кричим през 2017 година. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
7. Предложение с вх. № РД-01-08-71/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма 
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на Общински съвет за сътрудничество по етнически и 
интеграционни въпроси при община Кричим за периода 2017–2022г. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
8. Предложение с вх. № РД-01-08-73/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно Годишен отчет за 
изпълнение на Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Кричим за 
периода 2016 – 2018 г. през 2016 година. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
9. Предложение с вх. № РД-01-08-62/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно Общински план за 
развитие на младежта в изпълнение на Закона за младежта в община 
Кричим за 2017 година. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
10. Предложение с вх. № РД-01-08-60/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен 
спортен календар за 2017 година. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
11. Предложение с вх. № РД-01-08-57/08.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно Даване на съгласие за 
ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за 
обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за 
реда и начина за изчисляване размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за закупуване 
на сметосъбираща и сметоизвозваща техника - втора употреба за 
нуждите на община Кричим, дейност 623 «Чистота». 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
12. Предложение с вх. № РД-01-08-70/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно актуализиране състава 
на Общински съвет за сътрудничество по етнически и 
интеграционни въпроси при община Кричим. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
13. Предложение с вх. № РД-01-08-64/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно даване на съгласие за 
сключване на договори за наем на безвъзмездно предоставеното от 
пълномощниците на Общото събрание на правоимащите лица по чл. 
27, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи /ЗСПЗЗ/ неразпределено движимо и недвижимо имущество на 
заличената организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ - ТКЗС, гр. Кричим 
и разходване на получените средства от тях. 

                              Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
14. Предложение с вх. № РД-01-08-65/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура 
за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, на 
недвижим имот частна общинска собственост: аптека, намираща се 
в сградата на Поликлиника – гр. Кричим, етаж първи, южна част, с 
площ от 32,06 кв. м, съставляваща склад, преддверие, тоалетна и 
приемни, представляваща самостоятелен обект в сграда № 
39921.502.406.1.2, актуван с акт за частна общинска собственост № 
263 от 10.09.2003 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Пловдив под 
номер 117, том 1, рег. № 194 от 15.01.2007 г. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
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15. Предложение с вх. № РД-01-08-66/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура 
за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за 
недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
самостоятелен обект с идентификатор 39921.503.5.2.2 по КК на гр. 
Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, гр. София, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 1226 от 21.12.2016 г., вписан в 
Служба по вписвания – гр. Пловдив под номер 150, том 123, рег. № 
44365 от 22.12.2016 г.,с площ от 131 кв.м., с предназначение: за 
делова и административна дейност. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
16. Предложение с вх. № РД-01-08-67/09.03.2017 год. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно продажба чрез публичен 
търг с тайно наддаване на земеделска земя, представляваща 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.307.40 по 
кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-
13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, гр. София, 
и изменена със Заповед № 18-8288 от 04.06.2014 г. на Началника на 
СГКК, гр. Пловдив, разположена в територия по § 4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ, частна общинска собственост, находяща се в землището на 
град Кричим. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
17. Предложение с вх. № РД-01-08-58/09.03.2017 год. от Величка 

Беличева-Бучова – Секретар на Община Кричим  и Председател на 
Общинска комисия по обществения ред и сигурност, относно 
приемане на годишен отчет за дейността на ОКОРС за 2016 година. 

 Докладва: В. Беличева-Бучова – Секретар на Община Кричим  
       и Председател н а ОКОРС  
18. Предложение с вх. № РД-01-08-59/13.03.2017 год. – Председател на 

ПК по социални дейности, образование, култура към ОбС-Кричим, 
относно становище на ПКСДОК във връзка със заявление с вх. № 
РД-01-08-59/09.03.2017 год. за отпускане на еднократна парична 
помощ за провеждане на лечение. 

 Докладва: д-р Ант. Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС 
19. 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 


