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

ПОКАНА
№ 3/17.12.2019 г.
На основание чл. 25, т. 1 във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 на извънредно
заседание Общински съвет при община Кричим, което ще се проведе на 19.12.2019 г.
/четвъртък/ от 16.00 часа в зала № 21 на община Кричим при следния

П Р О Е К Т ЗА Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение с вх. № РД-01-08-266/13.12.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет
на община Кричим, относно одобряване на разходите за 2019 година и
приемане на план-сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци
на територията на община Кричим за 2020 година.
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
2. Предложение с вх. № РД-01-08-240/06.12.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет
на община Кричим, относно допускане функционирането на паралелки с
численост под определената в 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./ до приключване
на учебната 2019/2020 г. в НУ „Васил Левски”, гр. Кричим.
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
3. Предложение с вх. № РД-01-08-262/10.12.2019 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 01.01.2019 до
30.09.2019 год.
Докладва: Ат. Калчев - Кмет
4. Предложение с вх. № РД-01-08-239#1/17.12.2019 год. от д-р Антоан Димитров
– Председател на ПК по социални дейности, образование, култура към ОбС
– Кричим, относно становище на ПКСДОК във връзка с постъпило
заявление с вх. № РД-01-08-239/04.12.2019 год. от жител на град Кричим за
отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Докладва: д-р Антоан Димитров – Председател на
ПКСДОК към ОбС – Кричим.
5. Изказвания, питания, становища, жалби, молби и предложения на
граждани по обществено значими въпроси.
Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на
Общински съвет е задължително.
Председател на ОбС:................................
/А. Хаджиева/

