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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  20.12.2018 г. /четвъртък/  от 09.30 часа в зала № 21  
на Община Кричим при следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-283/11.12.2018 год. от Анка Хаджиева 
– Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Кричим. 

Докладва: Анка Хаджиева – Председател на ОбС 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-284/11.12.2018 год. от Анка 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: Анка Хаджиева – Председател на ОбС 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-289/13.12.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно одобряване на разходите за 2018 
година и приемане на план-сметката за приходи и разходи за такса 
битови отпадъци на територията на община Кричим за 2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-266/12.11.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Краткосрочна 
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
енергийни източници и биогорива на община Кричим 2018 – 2021 
година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-279/06.12.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно план-програма за зимното 
поддържане на четвъртокласната общинска пътна мрежа и 
градската улична мрежа на територията на Община Кричим през 
есенно-зимния сезон 2018-2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
6. Предложение с вх. № РД-01-08-285/12.12.2018 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 
7. Предложение с вх. № РД-01-08-286/12.12.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура за 
отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от 
имот – публична общинска собственост, представляващи 22 бр. 
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помещения (кабинети), съгласно приложена схема, намиращи се в 
сградата на „Градска поликлиника”, с кадастрален идентификатор 
39921.502.406.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 
39921.502.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на 
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър и административен адрес на имота – гр. Кричим, бул. 
„Тракия” № 25.  

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
8. Предложение с вх. № РД-01-08-262/05.11.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно информация за работата на 
общинска администрация, относно получени жалби, сигнали и 
предложения на граждани, отправени до Община Кричим през 
периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
9. 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


