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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  04.09.2018 г. /вторник/  от 16.00 часа в зала № 21 на 
Община Кричим при следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1. Докладна записка с вх. № РД-01-08-192/30.07.2018 год. от Атанас 
Калчев – Кмет на община Кричим, относно информация за текущото 
касово изпълнение на бюджета на община Кричим към 30.06.2018 
год. по прихода и разхода, по функции и дейности, сметките за 
средства от Европейския съвет и ИБС. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
2. Докладна записка с вх. № РД-01-08-193/30.07.2018 год. от Атанас 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно представяне на 
Информация за компенсирани промени и Актуализирано 
тримесечно разпределение на бюджета на община Кричим в 
разходната част за местни дейности по реда на чл. 125, ал. 4 от 
Закона за публичните финанси към 30.06.2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-198/02.08.2018 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 01.01.2018 год. до 30.06.2018 год. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-200/02.08.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 
община Кричим през 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-199/02.08.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно отказ за придобиване при 
условията на чл. 66 във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността на 
недвижим имот, представляващ  сграда с идентификатор 
39921.504.533.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Кричим, с площ от 85 кв.м., брой етажи – два, предназначение – 
друг вид сграда за обитаване, с административен адрес: гр. Кричим, 
ул. „Бургас” № 11, собственост на С. К. К., построена в имот частна 
общинска собственост с идентификатор 39921.504.533 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
6. Предложение с вх. № РД-01-08-201/02.08.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно продажба чрез публичен търг с 
явно наддаване на земеделски земи, находящи се в територии по § 4 
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от ПЗР на ЗСПЗЗ, частна общинска собственост, находящи се в 
землището на град Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
7. Предложение с вх. № РД-01-08-194/30.07.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно бракуване на движима вещ – 
моторно превозно средство, частна общинска собственост на община 
Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
8. Предложение с вх. № РД-01-08-203/08.08.2018 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 2018 година. 

Докладва: В. Бучова – Секретар на Община Кричим 
9. Предложение с вх. № РД-01-08-211/28.08.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно даване на съгласие и разрешаване 
съществуване по изключение на две самостоятелни маломерни 
паралелки, с численост под определената съгласно Приложение № 7 
към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование /обн. ДВ, 
бр. 81 от 10.10.2017 г./ през учебната 2018/2019 г. в СУ „П. Р. 
Славейков”, гр. Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
10. 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


