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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  

11.10.2018 год. /четвъртък/ от  15.30 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-241/05.10.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно определяне на представител и упълномощаването му 
за изразяване на позицията на Община Кричим на насроченото за 23.10.2018 г. 
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. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-240/04.10.2018 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2018 г. към 
Решение № 261, взето с протокол № 30 от 30.01.2018 г. на Общински съвет при 
община Кричим. 

3. Отчет с вх. № РД-01-08-239/02.10.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни 
задължения за третото тримесечие на 2018 год. 

4. Други.    

Председател на ОбС : 
         /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ



1

1

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 

11.10.2018 год. /четвъртък/ от 15.30 часа  
в зала № 22 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-241/05.10.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно определяне на представител и упълномощаването му 
за изразяване на позицията на Община Кричим на насроченото за 23.10.2018 г. 
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. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-240/04.10.2018 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2018 г. към 
Решение № 261, взето с протокол № 30 от 30.01.2018 г. на Общински съвет при 
община Кричим. 

3. Отчет с вх. № РД-01-08-239/02.10.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни 
задължения за третото тримесечие на 2018 год. 

4. Заявление с вх. № РД-01-08-237/27.09.2018 год. за отпускане на финансова 
помощ за лечение. 

5. Заявление с вх. № РД-01-08-230/21.09.2018 год. за отпускане на финансова 
помощ за лечение. 

6. Писмо с вх. № РД-01-08-238/27.09.2018 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно информация за състоянието на пазара на труда  за 
месец август 2018 година. 

7. Други.  
Председател на ОбС : 

              /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 



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/ 

1

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  

11.10.2018 год. /четвъртък/ от  15.30  часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-241/05.10.2018 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно определяне на представител и 
упълномощаването му за изразяване на позицията на Община Кричим на 
насроченото за 23.10.2018 г. 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. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-240/04.10.2018 г. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2018 г. 
към Решение № 261, взето с протокол № 30 от 30.01.2018 г. на Общински 
съвет при община Кричим. 

3. Заявление с вх. № РД-01-08-237/27.09.2018 год. за отпускане на 
финансова помощ за лечение. 

4. Заявление с вх. № РД-01-08-230/21.09.2018 год. за отпускане на 
финансова помощ за лечение. 

5. Писмо с вх. № РД-01-08-238/27.09.2018 год. от Величка Бучова – 
Секретар на Община Кричим, относно информация за състоянието на 
пазара на труда  за месец август 2018 година. 

6. Други.  

Председател на ОбС : 
         /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС 

/ПКУТИБСЕПОСКД/ 

1

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  

11.10.2018 год. /четвъртък/ от 15.30 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-241/05.10.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно определяне на представител и упълномощаването му 
за изразяване на позицията на Община Кричим на насроченото за 23.10.2018 г. 
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. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-240/04.10.2018 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2018 г. към 
Решение № 261, взето с протокол № 30 от 30.01.2018 г. на Общински съвет при 
община Кричим. 

3. Други 

Председател на ОбС : 
         /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 


