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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  16.10.2017 г. /понеделник/  от 16.00  часа в зала № 21
на Община Кричим при следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1. Докладна записка от Анка Хаджиева с вх. № РД-01-08-227 
#2/05.10.2017 год., относно писмо с изх. № АК-01-235#2/04.10.2017 г. 
на Областния управител на област Пловдив, относно връщане за 
ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на 
Решение № 222, взето с Протокол № 24 от 26.09.2017 год. на 
Общински съвет при община Кричим. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-232/09.10.2017 год. Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно одобряване на Планово задание и 
опорен план, и разрешаване изработването на Общ устройствен план 
на община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-234/09.10.2017 год. от Атанас Калчев – 

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

Докладва:  Ат. Калчев - Кмет 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-233/09.10.2017 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура за 
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот 
частна общинска собственост, самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор № 39921.501.137.1.18 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрени със Заповед № РД-
18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, 
жилище, апартамент, с площ от 68,36 кв. м и прилежащи части: изба 
с площ 12,26 кв. м, таван с площ 9,16 кв. м и 2,356 % от общите части 
на сградата, находящ се в гр. Кричим, ул. „Цар Иван Асен II” № 59, 
вх. „А”, ет. 3, ап. 10, актуван с АЧОС № 77 от 20.09.2001 г., вписан в 
Служба по вписвания, гр. Пловдив, под номер 123, том 8, рег. № 2584 
от 09.02.2007 г. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-231/09.10.2017 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно утвърждаване на паралелки с 
численост под определената в Приложение към чл. 2, ал. 1 от 
Наредба № 7 от 29 декември 2000г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
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паралелките и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена /доп. ДВ, бр.86 от 17 Октомври 2014 г./ за 
учебната 2017/2018 г. в СУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
6. Отчет с вх. РД-01-08-229/03.10.2017 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

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

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
7. Предложение с вх. № РД-01-08-238/13.10.2017 год., относно 

становище на ПК по социални дейности, образование, култура във 
връзка с постъпило  заявление за финансова помощ за лечение с вх. 
№ АО-07-01-485/12.10.2017 год. 
    Докладва: д-р Ант. Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС 

8. Изказвания, питания, становища, жалби, молби и предложения на 
граждани. 
8.1. Инвестиционно намерение с вх. № РД-01-08-202/31.08.2017 год. 

и писмо с изх. № ПУ-04-9/10.10.2017 год. на Директора на 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”. 

Докладва: Р. Тонов – Председател на ПКМСОРЗ към ОбС - Кричим 

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


