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ОТНОСНО
Заповед за определяне на реда и начина за издаване на пътните листове
за извършване на превоз с моторни превозни средства, собственост на
община Кричим.
Заповед за работно време на наетите работници по НП „ОСПОЗ”.
Заповед за удължаване срока за приключване работата на комисията до
15.02.2012 год., назначена със Заповед № РД1500500/07.12.2011 год.
за провеждане на процедура за сключване на рамково споразумение с
предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от
Областната, Републиканската и Общинската транспортни схеми от
квотата на община Кричим.
Отмяна на Заповед №130/15.05.2008 год. Определяне на служителите
от общинска администрация, които да извършват вписвания в
административния регистър.
Решение за класиране на спечелилия кандидат от проведена
обществена поръчка с предмет:
Заповед за определяне на Съвет за управление на риска при община
Кричим
Заповед за назначаване на Постоянна комисия по етика при община
Кричим
Заповед за назначаване на постоянна общинска комисия за разполагане
на временни преместваеми съоръжения
Заповед за назначаване на Общински съвет по сигурност
Заповед за назначаване на комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в
община Кричим
Заповед за определяне на списък на длъжностите, за които се изисква
достъп до класифицирана информация.
Заповед за определяне на техн. сътрудник по проект: „Внедряване на
мерки за подобряване на енергийната ефективност на НУ „Св.Св.
Кирил и Методий”, НУ „Васил Левски” и ОДЗ „Ралица” – гр. Кричим
– да отговаря за съхранението на цялата документация по описаният
проект
Заповед за определяне на мл. Експерт „СДиТ” да издава карти за
преференциално паркиране на инвалиди след подадено Заявление по
образец
Заповед за признаване на акт за раждане.
Заповед за определяне на екип за организация и управление на проект
„Специални в образователните потребности, еднакви в обществото” по
ОП „Развитие на човешките ресурси”
Заповед за удължаване срока за приключване работата на комисия
назначена със Заповед №РД1500531/28.12.2011 за провеждане на
открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Заповед за одобряване на изменение на ПУППЗ за УПИ XV500, кв.
104 съответстващ на ПИ 39921.502.480
Заповед за назначаване на комисия, която да извърши проверка на
01.02.2012 за състоянието на обекти общинска собственост
Заповед за отмяна на заповед РД 1500218/13.05.2011г., за
назначаване на нова общинска експертна комисия по категоризиране
на туристическите обекти на територията на община Кричим
Заповед за вътрешния трудов ред в общината и спазването на
утвърденото работно време и възложените задачи на служителите от
общинска администрация
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Заповед за откриване на процедура за определяне на изпълнител на
малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на дълготрайни
материални активи за нуждите на обединени детски заведения и
общински училища на територията на община Кричим” по проект
„Децата на Кричимразлични по етнос еднакви в мечтите, учението и
игрите”.
Заповед за отмяна на заповеди с № 1500399/16.09.2011 и № 1500
489/28.11.2011. С настоящата се назначава постоянна комисия която
ще определя бенефициентите за ползватели на „Обществена
трапезария”
Заповед за определяне на мл.експерт „УК и ОМП” при община
Кричим, за лице за контакт с ЦДУ гр. София, което да подава
информация за приключване работата в коритото на река „Въча”.
Заповед за откриване на процедура по категоризиране на заведение за
хранене и развлечения – бистро, находящо се в гр. Кричим, ул.
„Владая” №5.
Решение за прекратяване на открита процедура за сключване на
рамково споразумение с предмет: „Извършване на обществен превоз
на пътници по линиите от областната, републиканската и общинска
транспортна схема от квотата на община Кричим”.
Заповед за нареждане на Директорите на учебните заведения на
територията на гр. Кричим незабавно да предприемат необходимите
действия и да организират почистването на образувалите се в резултат
на снегопочистването ледени образувания по покривите на сградите.
Заповед за свикване на Дисциплинарен съвет на 17.02.2012 год.
Решение за определяне на изпълнител в обществена поръчка с
предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи, учебни
помагала и енциклопедии, играчки и дидактични материали, спортни
принадлежности и други материали”.
Заповед за комисия, която да бракува ДМА, малоценни и малотрайни
материали в ОДЗ „Ралица”.
Заповед за комисия, която да унищожи чрез предаване на вторични
суровини и изгаряне на ДМА, малоценни и малотрайни материали в
ОДЗ „Ралица”.

