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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  29.01.2019 г. /вторник/  от 15.30 часа в зала № 21  на 
Община Кричим при следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-10/07.01.2019 год. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно 
приемане на отчет за дейността на Общински съвет при община 
Кричим за периода юли 2018 – декември 2018 година 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-11/08.01.2019 год. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно 
приемане на Програма за работата на Общински съвет при община 
Кричим за 2019 година. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-30/16.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Наредба за 
определяне размера на местните данъци на територията на община 
Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
4. Отчет с вх. № РД-01-08-9/07.01.2019 год. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно 
командировки на Председателя на Общински съвет при Община 
Кричим при изпълнение на служебни задължения за четвърто 
тримесечие на 2018 год. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС  
5. Отчет с вх. № РД-01-08-4/04.01.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение 
на служебни задължения за четвъртото тримесечие на 2018 год. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
6. Предложение с вх. № РД-01-08-23/16.01.2019 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение 
решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска 
администрация за периода от 01.07.2018 год. до 31.12.2018 год. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
7. Предложение с вх. № РД-01-08-20/11.01.2019 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за 
дейността на МКБППМН за 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
8. Предложение с вх. № РД-01-08-28/16.01.2019 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно Отчет за изпълнението на 
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в община Кричим през 2018 г. 
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Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
9. Предложение с вх. № РД-01-08-29/16.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 
община Кричим през 2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
10. Писмо с вх. № РД-01-08-27/16.01.2019 г. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно Програма за ремонт на улици в гр. 
Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
11. Предложение с вх. № РД-01-08-18/11.01.2019 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно културен календар на Община 
Кричим за 2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
12. Предложение с вх. № РД-01-08-31/16.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на бюджета на община 
Кричим за 2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
13. Предложение с Вх. № РД-01-08-14/09.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно издаване на запис на заповед от 
община Кричим в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху 
авансово плащане по договор № 16/07/2/0/00505 от 24.11.2017 г. по 
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби  
инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селата в селските райони” за Проект „Рехабилитация на 
част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на 
община Кричим”, сключен между Община Кричим и ДФ 
„Земеделие” 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
14. Предложение с вх. № РД-01-08-15/09.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно издаване на запис на заповед от 
община Кричим в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 
плащане по договор № 16/07/2/0/00505 от 24.11.2017 г. по Подмярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за 
Проект „Рехабилитация на част от първостепенната и 
второстепенната улична мрежа на община Кричим”, сключен между 
Община Кричим и ДФ „Земеделие”. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
15. Предложение с вх. № РД-01-08-25/16.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно издаване на запис на заповед от 
община Кричим в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху 
авансово плащане по договор № 16/07/2/0/00524 от 21.02.2018 год. по 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” за Проект „Реконструкция и 
рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-
Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) 
Кричим - /ІІІ-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) 
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до начало гр. Кричим”, сключен между Община Кричим и ДФ 
„Земеделие”. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
16. Предложение с вх. № РДІ01-08-26/16.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно издаване на запис на заповед от 
община Кричим в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 
плащане по договор № 16/07/2/0/00524 от 21.02.2018 г. по Подмярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 
/111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – 
Кричим) Кричим - /ІІІ-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – 
Кричим) до начало гр. Кричим”, сключен между Община Кричим и 
ДФ „Земеделие”. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
17. Предложение с вх. № РД-01-08-24/16.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно утвърждаване Маршрутни 
разписания от Общинската транспортна схема (градска линия). 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
18. Предложение с вх. № РД-01-08-17/11.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на решение за 
безвъзмездно придобиване на право на собственост върху имот 
частна държавна собственост. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
19. Предложение с вх. № РД-01-08-19/11.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за 
подобряване безопасността на движението по пътищата в община 
Кричим 2019 – 2020 г. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет  
20. Предложение с вх. № РД-01-08-8#1/22.01.2019 год. от Нели Георгиева 

– Председател на ПКБФЕППМР към  ОбС – Кричим, относно 
становище на ПК във връзка с постъпила докладна записка с вх. № 
РД-01-08-8/07.01.2019 год. от Кръстина Димова – Ръководител на 
Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно предоставяне за 
сведение на годишен план за 2019 г. на дейността на Звеното за 
вътрешен одит в община Кричим. 
Докладва: Н. Георгиева – Председател на ПКФБЕППМР към ОбС 

21. 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


