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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  04.04.2019 г. /четвъртък/  от 16.00   часа в зала № 21  на 
Община Кричим при следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-79/18.03.2019 год. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при община Кричим, относно 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на 
община Кричим, приета с Решение № 52, взето с протокол № 10 от 
26.06.2008 г., посл. изм. с Решение № 320, взето с протокол № 37 от 
30.07.2018 год. на Общински съвет при община Кричим. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-88/25.03.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в 
общинските училища на територията на община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-86/25.03.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно допускане изработване на проект 
за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 
/ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 39921.59.2, с площ 901 
кв.м., местност „Турски гробища” по кадастралната карта на гр. 
Кричим за неземеделски нужди. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-76/12.03.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно отчет за изпълнението на 
Културния календар за 2018 г. на община Кричим през 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-87/25.03.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за 
спортните дейности на територията на община Кричим за 2018 г. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
6. Предложение с вх. № РД-01-08-75/12.03.2019 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен спортен 
календар за 2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
7. Предложение с вх. № РД-01-08-89/26.03.2019 год. от Величка Бучова – 

Секретар на Община Кричим и Председател на Общинска комисия 
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по обществен ред и сигурност при община Кричим, относно 
приемане на годишен отчет за дейността на ОКОРС за 2018 година. 

Докладва: В. Бучова – Секретар на Община Кричим и 
Председател на ОКОРС при община Кричим. 

8. 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


