
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 
№ 2/03.12.2019 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 05.12.2019 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-01-08-222/26.11.2019 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 17.12.2019 год. 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. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет  
2. Докладна записка с вх. № РД-01-08-223/26.11.2019 год. от Румен Тонов – 

Председател на постоянно действаща Комисия за осъществяване на 
функциите по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ към Общински съвет при 
Община Кричим, относно приемане на Вътрешни правила за работата на 
постоянно действаща Комисия за осъществяване на функциите по чл. 72, 
ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ към Общински съвет при община Кричим. 

Докладва: Р. Тонов – Председател на Постоянно 
действаща Комисия за осъществяване на функциите по 
чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ към ОбС-Кричим 

3. Докладна записка с вх. № РД-01-08-230/27.11.2019 год. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно 
актуализиране на числеността и състава на Наблюдателната комисия към 
Общински съвет при община Кричим. 
                                    Докладва: А. Хаджиева – Председател ОбС 

4. Докладна записка с вх. № РД-01-08-228/27.11.2019 год. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно определяне 
представител на Общински съвет при община Кричим в Областния съвет 
за развитие на област Пловдив. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател ОбС 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-229/27.11.2019 год. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно определяне 
на представител на Общински съвет при община Кричим за член на 
Областния съвет за намаляване риска от бедствия за област Пловдив. 



Докладва: А. Хаджиева – Председател ОбС 
6. Докладна записка с вх. № РД-01-08-225/27.11.2019 год. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно определяне 
представител на Общински съвет при община Кричим в Общото събрание 
на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 

Докладва: А. Хаджиева – Председател ОбС 
7. Докладна записка с вх. № РД-01-08-226/27.11.2019 год. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно определяне 
представител на Общински съвет при община Кричим в Общото събрание 
на Регионална асоциация на общините „Тракия”. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател ОбС 
8. Докладна записка с вх. № РД-01-08-227/27.11.2019 год. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно създаване 
на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при 
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и 
социалните услуги на територията на община Кричим. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател ОбС 
9. Докладна записка с вх. № РД-01-08-231/27.11.2019 год. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно определяне 
представител на Общински съвет при община Кричим за член на Местната 
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател ОбС 
10.  Отчет с вх. № РД-01-08-200/28.10.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на 
служебни задължения за третото тримесечие на 2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

11.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/ 


