РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2013г.
№ ПО
РЕД
1

№ НА
ЗАПОВЕДТА
РД15001

ДАТА НА
ЗАПОВЕДТА
02.01.2013

2

РД15002

02.01.2013

3

РД15003

04.01.2013

4

РД15004

04.01.2013

5

РД15005

04.01.2013

6

РД15006

08.01.2013

7

РД15007

10.01.2013

8

РД15008

10.01.2013

9
10

РД15009
РД150010

10.01.2013
11.01.2013

11

РД150011

16.01.2013

12

РД 150012

16.01.2013

13

РД 150013

22.01.2013

14

РД 150014

22.01.2013

15

РД 150015

22.01.2013

16

РД 150016

23.01.2013

17

РД150017

28.01.2013

18

РД150018

28.01.2013

ОТНОСНО
Заповед за комисия, която да извърши оглед на служебен автомобил
за установяване техническото състояние и наличното гориво в
автомобила.
Заповед за определяне на 06.01.2013 год. /неделя/ за работен ден на
служители от община Кричим.
Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет
„Обучение на учители и родители със СОП, чрез провеждане на
тренинг – семинари по проект „Специални образователни
потребности, еднакви в обществото”.
Заповед за определяне на 05.01.2013 год. /събота/ и 06.01.2013 год.
/неделя/ за работен ден за служителите от стая № 30 в сградата на
община Кричим
Отмяна на Заповед № РД1500490/28.11.2011 год.
Назначаване на Дисциплинарен съвет на община Кричим за срок от
три години.
Заповед за отмяна на Заповед №1500159/14.04.2010 год.
Определяне на членове на Мултидисциплинарния екип на местно
ниво за взаимно партньорство за прилагане на Координационния
механизъм за взаимодействие при работа в случай с деца, жертви на
насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция.
Заповед за определяне на 12.01.2013 год. /събота/ за дежурен ден на
ст. спец. „ГРАО” и Деловодител при община Кричим във връзка с
Референдума на 27.01.2013г.
Заповед за забрана продажбата и употребата на алкохолни напитки в
магазините, ресторантите, кафеаперитивите и др. такива на
територията на община Кричим.
Заповед за упълномощаване и представителство на община Кричим
Заповед за определяне на 12.01.2013 /събота/ за работен ден на
служители от община Кричим.
Заповед за определяне за 2013 година 4 работни места подходящи за
трудоустрояване, представляващи 4% от общият брой на работниците
и служителите в община Кричим
Заповед за назначаване на комисия за проверка на място в ПИ
39921.502.405
Заповед за обезпечаване на нормалното произвеждане на националния
Референдум на 27.01.2013г
Заповед за определяне на помещение за съхранение на изборните
книжа на националния Референдум на 27.01.2013г
Заповед за подписване на протоколите на изборните книжа на
националния Референдум на 27.01.2013г
Заповед за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване
под наем на имот Частна Общинска собственост находящ се на ул.
Никола Петков 11, гр. Кричим
Отмяна на Заповед № РД1500273/22.08.2012 год.
Определяне на списък на длъжностите, за които се установява
ненормиран работен ден.
Отмяна на Заповед № РД1500274/22.08.2012 год.
Определяне на допълнителен платен годишен отпуск на служителите
и работниците, за които е установен ненормиран работен ден.

19

РД150019

30.01.2013

20

РД150020

30.01.2013

21

РД150021

30.01.2013

22

РД150022

30.01.2013

23

РД150023

31.01.2013

24

РД150024

31.01.2013

25

РД150025

31.01.2013

26

РД150026

05.02.2013

27

РД150027

06.02.2013

28

РД150028

07.02.2013

29

РД150029

07.02.2013

30

РД150030

08.02.2013

31

РД150031

08.02.2013

32

РД150032

08.02.2013

33

РД150033

12.02.2013

34

РД150034

14.02.2013

35

РД150035

15.02.2013

36

РД150036

15.02.2013

37
38
39
40

РД150037
РД150038
РД150039
РД150040

15.02.2013
15.02.2013
15.02.2013
15.02.2013

Заповед за служител, отговарящ за съхранението на документацията
по проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК
мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим” и заверка копия на
документи по проекта с печат „Вярно с оригинала”
Отмяна на Заповед № РД150038/31.01.2012 год.
Назначаване на Общинска експертна комисия по категоризиране на
туристически обекти на територията на община Кричим.
Заповед за назначаване на комисия, която да извърши проверка на ул.
„Цар Симеон” във връзка с постъпило Заявление вх. №1300
49/14.01.2013 год.
Отмяна на Заповед № РД15001/03.01.2012 год.
Определяне на реда и начина за издаване на пътните листове за
извършване на превоз с моторни превозни средства, собственост на
община Кричим.
Заповед за укрепване на сграда с административен адрес: гр. Кричим,
ул. „Владая” № 1 с кадастрален идентификатор 39921.502.405,
собственост на Общото събрание на правоимащите лица на
заличеното ТКЗС в ликвидация – Кричим.
Заповед за актуализация на общинския бюджет към месец Януари
2013 година.
Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет:
„Доставка на детски играчки, дидактични играчки и материали,
басейн за топки и мек конструктор по проект: „Специални
образователни потребности, еднакви в обществото”.
Заповед за комисия, която да проведе открита процедура с предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Незабравка”,
ОДЗ „Ралица” и Домашен социален патронаж, финансирана от
бюджета на община Кричим и обществена трапезария, финансирана
от Агенция за социално подпомагане през 2013 година.
Заповед за определяне на реда за обработването на документи и
предаването на кореспонденцията на кмета за резолюция.
Заповед за определяне на дежурни работници за 10.02.2013 год.
/неделя/, 17.02.2013 год. /неделя/ и 24.02.2013 год.
Заповед за забрана за паша на селскостопански животни в горските
територии без пастир.
Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет:
„Доставка на строителни материали за нуждите на община Кричим
през 2013 год., разделена в три самостоятелно обособени позиции”.
Заповед за определяне на 09.02.2013 год. /събота/ за работен ден на
служител при община Кричим.
Заповед за определяне на 09.02.2013 /събота/ за работен ден на
служители при община Кричим.
Заповед за определяне на местата за работа на групата за оповестяване
и доставяне на запас в община Кричим.
Заповед за комисия, която да бракува и унищожи малоценни и
малотрайни материали, собственост на община Кричим.
Заповед за отмяна на Заповед № РД1500331/04.10.2012 год.
Назначаване на Постоянно действаща комисия по етика.
Заповед за определяне на длъжностно лице при обучението и
подготовката на населението за адекватни действия при бедствия.
Заповед за определяне на отговорник по ПАБ.
Заповед за определяне на задълженията на отговорникът по ПАБ.
Заповед за определяне на реда за извършване на огневи работи.
Заповед за проверка изправността на отоплителните и нагревателните
уреди и съоръжения.

41

РД150041

15.02.2013

42

РД150042

15.02.2013

43

РД150043

15.02.2013

44

РД150044

15.02.2013

45

РД150045

15.02.2013

46

РД150046

15.02.2013

47

РД150047

15.02.2013

48

РД150048

18.02.2013

49

РД150049

18.02.2013

50

РД150050

19.02.2013

51

РД150051

19.02.2013

52
53

РД150052
РД150053

20.02.2013
20.02.2013

54

РД150054

21.02.2013

55

РД150055

21.02.2013

56

РД150056

21.02.2013

57

РД150057

21.02.2013

58

РД150058

21.02.2013

59

РД150059

26.02.2013

60

РД150060

27.02.2013

61

РД150061

27.02.2013

Заповед за забрана тютюнопушенето в работните помещения,
котелните помещения, офисите и складовете.
Заповед за определяне на сгради и помещения с прекъснат режим на
работа, на които ще бъде осигурено изключването на ел. захранването
след приключване на работното време.
Заповед за определяне на реда за провеждане на обучения и
инструктажи по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд.
Заповед за определяне на мероприятията, които да се извършват преди
почивните дни във връзка с пожарната безопасност на помещенията.
Заповед за определяне на правилата за експлоатацията и поддръжката
на пожаротехническите средства за първоначално гасене.
Заповед за определяне на отговорникът по ПАБ, който да контролира
почистването на строителните конструкции, технологичното и
електрическото оборудване и др. от прах и други горими материали.
Заповед за определяне на отговорникът по ПАБ, който да контролира
събирането и отстраняването на горимите отпадъци.
Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет:
„Кетъринг при организиране на тренинг семинари с родители и
учители на деца със СОП по проект „Специални образователни
потребности, еднакви в обществото”.
Заповед за премахване на публична общинска собственост ПИ с
кадастрален идентификатор 39921.501.576.
Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет:
„Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали, басейн за
топки и мек конструктор” по проект „Специални образователни
потребности, еднакви в обществото” .
Заповед за подаване и подписване документи по схема „Училищен
плод”.
Заповед за възстановяване правото на собственост
Отмяна на Заповед № РД150022/30.01.2013 год.
Определяне на реда и начина за издаване на пътните листове за
извършване на превоз с моторни превозни средства, собственост на
община Кричим.
Отмяна на Заповед № РД1500111/23.03.2012 год.
Назначаване на постоянно общинска комисия по поставяне на
Временни преместваеми съоръжения на територията на община
Кричим.
Заповед за отмяна на Заповед № РД150090/08.03.2012 год.
Назначаване на постоянно действаща комисия по безопасност на
движението.
Заповед за отмяна на Заповед № РД1500126/06.04.2012 год.
Назначаване на Звено за защита на потребителите.
Заповед за отмяна на Заповед № РД150020/30.01.2012 год.
Назначаване на общинска експертна комисия по категоризиране на
туристически обекти на територията на община Кричим.
Заповед за отмяна на Заповед № РД1500217/13.05.2011 год.
Назначаване на Комисия за закрила на детето в община Кричим.
Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен конкурс за
отдаване под наем заедно и/или поотделно на обект частна общинска
собственост с идентификатор 39921.503.403.1.6, находящ се в гр.
Кричим, ул. „Никола Петков” №11.
Заповед за определяне като разпоредители от втора степен с
бюджетни кредити през 2013 год. учебните заведения и обединените
детски заведения на територията на община Кричим.
Заповед за утвърждаване на формула за разпределението на
средствата по основни компоненти, получени по единни разходни

62
63

РД150062
РД150063

27.02.2013
27.02.2013

64

РД150064

27.02.2013

65
66

РД150065
РД150066

27.02.2013
01.03.2013

67

РД150067

04.03.2013

68

РД150068

06.03.2013

69

РД150069

06.03.2013

70

РД150070

07.03.2013

71

РД150071

08.03.2013

72

РД150072

08.03.2013

73

РД150073

08.03.2013

74

РД150074

11.03.2013

75

РД150075

14.03.2013

76

РД150076

14.03.2013

77

РД150077

14.03.2013

78
79
80

РД150078
РД150079
РД150080

15.03.2013
15.03.2013
15.03.2013

81

РД150081

15.03.2013

82

РД150082

15.03.2013

стандарти за 2013 год.
Актуализация на бюджета за месец февруари 2013 година.
Заповед за определяне на дежурни работници за 03.03.2013 год.
/неделя/, 10.03.2013 год. /неделя/, 17.03.2013 год. /неделя/ и 24.03.2013
год. и 31.03.2013 год. /неделя/.
Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет:
„Кетъринг при организиране на тренинг семинари с родители и
учители на деца със СОП по проект „Специални образователни
потребности, еднакви в обществото”.
Заповед за определяне на работното време
Заповед за определяне на дежурни служители на 03.03.2013 год.
/неделя/.
Заповед за определяне на спечелилия кандидат в публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на имот Частна Общинска собственост
находящ се на ул. Никола Петков 11, гр. Кричим.
Заповед за определяне на списък за работното облекло на служители и
работници от община Кричим.
Заповед за работна група, която да премахне незаконно изградената
върху ул. „Цар Симеон” – публична общинска собственост.
Заповед за комисия, която да извърши проверка на територията на
община Кричим относно спазване изискванията на чл.56 и чл. 57 от
ЗУТ, както и на Наредбата за реда и условията за издаване на
разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения,
елементи на градското обзавеждане и РИЕ на община Кричим.
Заповед за обявяване на класирането по обособени позиции на
допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Доставка на
хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Незабравка”, ОДЗ „Ралица”
и Домашен социален патронаж, финансирана от бюджета на община
Кричим и обществена трапезария, финансирана от Агенция за
социално подпомагане през 2013 година.
Отмяна на Заповед № РД1500123/02.04.2012 год.
Определяне на мл.експерт „ИР и СД” да издава карти за
преференциално паркиране на инвалиди.
Заповед за определяне на работното време на назначените по НП
„ОСПОЗ” на длъжност „Работник поддръжка общински сгради” и
„Общ работник – социоконсултант”.
Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на ул.
„Синчец” №9 във връзка с жалба вх. № 13001846/04.03.2013 год.
Заповед за възстановяване правото на собственост на наследници
върху новообразуван имот извън строителните граници с № 14.6 в
местността „ГЕРГЕВЕЦ”.
Заповед за прекратяване на учебния процес на СОУ „П.Р. Славейков”,
считано от 15.03.2013 год. до 19.03.2013 год. /включително/.
Заповед за комисия, която да извърши оглед на място на СОУ „П.Р.
Славейков”, за да установи нанесените щети на покривната
конструкция.
Заповед за образуване на избирателни секции.
Заповед за обявяване на избирателни списъци.
Заповед за определяне на 16.03.2013 год. /събота/ и 17.03.2013 год.
/неделя/ за работни дни на служители от община Кричим във връзка с
нанесените щети по покривната конструкция на СОУ „П.Р.
Славейков”.
Заповед за определяне на 16.03.2013 год. /събота/ и 17.03.2013 год.
/неделя/ за работни дни на работници във връзка с нанесените щети по
покривната конструкция на СОУ „П.Р. Славейков”.
Заповед за назначаване на работни комисии за осъществяване на
организационно – техническа подготовка и обезпечаване на изборите

83

РД150083

16.03.2013

84

РД150084

22.03.2013

85

РД150085

27.03.2013

86

РД150086

29.03.2013

87

РД150087

29.03.2013

88

РД150088

29.03.2013

89

РД150089

29.03.2013

РД150091

03.04.2013

РД150092
РД150093
РД150094

03.04.2013
03.04.2013
08.04.2013

РД150095

09.04.2013

РД150096
РД150097

09.04.2013
09.04.2013

РД150098
РД150099
РД1500100

09.04.2013
11.04.2013
11.04.2013

РД1500101

11.04.2013

РД1500102

17.04.2013

РД1500103

19.04.2013

РД1500104

23.04.2013

РД1500105

23.04.2013

РД1500106
РД1500107

23.04.2013
23.04.2013

РД1500108
РД1500109

23.04.2013
23.04.2013

за Народно събрание на 12.05.2013 год.
Заповед за осъществяване на инвеститорски контрол на работата на
изпълнителя по договор за СМР на обект „Авариен ремонт на покрива
на СОУ „П.Р.Славейков” гр. Кричим.
Заповед за определяне на 24.03.2013 год. /неделя/ за работен ден на
служител от община Кричим.
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
продажба на недвижими имоти: ПИ – УПИ ІХ502.549 – за стопанска
и търговска дейност, кв.131 по регулационния план на гр. Кричим с
административен адрес: гр. Кричим и ПИ  УПИ ІХ502.550 – за
стопанска и търговска дейност, кв.131 по регулационния план на гр.
Кричим с административен адрес: гр. Кричим.
Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет
„Доставка на строителни материали за нуждите на община Кричим за
2013 год”.
Заповед за прекъсване ползването на редовен платен годишен отпуск
на служител
Заповед за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване
под наем на помещение, публична общинска собственост – лекарски
кабинети, намиращи се в сградата на „Поликлиника – Кричим”, бул.
„Тракия” №25, ПИ 39921.502.406.
Заповед за комисия, която да приеме обзавеждане и оборудване на
хижа „Черешка”, вилна зона „Черешево”

Заповед за определяне на дежурни работници за 07.04.2013 год. /неделя/, 14.04.2013 год. /неделя/,
/неделя/ и 28.04.2013 год. /неделя/.
Заповед за определяне на работното време на работниците по НП „ОСПОЗ”.
Заповед за определяне на работното време на работниците по Регионална програма за заетост.
Заповед за Директор дирекция „УТОСИДГР” за учасие в Държавна приемателна комиси
„Газификация на община Кричим”, подобект „Газоразпределителна мрежа на гр. Кричим етап
СМР”, находящ се в регулацията на гр. Кричим.
Отмяна на Заповед №1500249/01.08.2012 год.
Определяне на Екип за управление на проект „Подкрепа за достоен живот”.
Заповед за залагане в класификатора на адресите – секция № 3.
Заповед за определяне на ст. спец. „”УК и ОМП” за лице, отговарящо за дейността на вое
гражданите в община Кричим и определяне на работното време с граждани на ст. експерт „ОВО
община Кричим.
Заповед за комисия, която да засече началния километраж на лек автомобил
Заповед за временно изпълнение на задължения за периода: 15.04.2013 год. и 16.04.2013 год.
Заповед за временно изпълнение на задължения в ОДЗ „Ралица” за периода от 15.04.2013 год. до
/включително/ от 22.04.2013 год. до 26.04.2013 год. /включително/.
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалици
инициативни комитети на територията на община Кричим.
Заповед за определяне на отговорни служители по райони на 20.04.2013 год. /събота/ във връзка с
на кампанията „Да изчистим България за един ден”.
Заповед за определяне на дежурни служители и работници на 20.04.2013 год. във връзка с к
изчистим България за един ден”.
Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за определяне на изпълнител по
„а” от ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване в ОДЗ „Незабравка” гр. Кричи
Заповед за назначаване на постоянно действаща комисия, която да преглежда дълготрайни матер
момента на придобиването им от община Кричим.
Заповед за ограничаване посещенията в кабинета на кмета
Заповед за РЗВО при община Кричим и член на Екип за организация и управление на дейности
№16/322/00371, № 16/322/00373 и №16/322/00381 да осъществява мониторинг по изпълнение
определени с Приложение №1 към Заповед № РД1500380/09.11.2012 год.
Заповед за работна група, която да премахне сгради в поземлен имот с идентификатор 39921.503.47
Заповед за определяне на гл. спец. „ГРАО” и мл. експерт ОЦУИ за дежурни служители на 0
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/събота/ във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 12.V.13г.
Заповед за определяне на ст. спец. „АОН” и деловодител за дежурни служители на 27.04.2013 го
връзка с произвеждането на изборри за народни представители на 12.V.13г.
Заповед за ограничаване посещенията в кабинета на Заместник кмета /стая №17/
Заповед за определяне на допълнително ежемесечно възнаграждение за участие в екип за
управление на дейности по проектите, финансирани по ПРСР.
Актуализация на бюджета към месец Април 2013 година.
Заповед за определяне на мед. сестра от ОДЗ „Ралица” като отговорно лице за осигуряване н
обслужване на учениците от НУ „Св.Св. Кирил и Методий” по време на екскурзия на 18.05.2013 го
Заповед за обявяване на конкурс за длъжността мл.експерт „Защита на потребителя, търговска и
дейност”.
Заповед за назначаване на постоянно действаща комисия, която да определя бенефициентите, кои
услугата „Обществена трапезария”.
Заповед за определяне на дежурни работници на 01.05.2013 год. /сряда/, 02.05.2013 год. /четвърт
год. /петък/ и 06.05.2013 год. /понеделник/.
Заповед за забрана продажбата и употребата на алкохолни напитки в магазините, ресторантите, каф
кафенета на територията на община Кричим от 00.00 часа на 12.05.2013 год. до 08.00 часа на 13.0
връзка с изборите за Народно събрание на 12.V.13г.
Заповед за определяне на дежурни работници за 05.05.2013 год. /неделя/, 12.05.2013 год. /неделя/,
/неделя/ и 26.05.2013 год. /неделя/.
Заповед за комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим
УПИ ІХ502.549 – за стопанска и търговска дейност, кв.131 по регулационния план на
административен адрес: гр. Кричим и ПИ  УПИ ІХ502.550 – за стопанска и търговска дейн
регулационния план на гр. Кричим с административен адрес: гр. Кричим, бул. „Тракия” .
Заповед за комисия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещ
общинска собственост – лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Поликлиника – Кричим”
№25, ПИ 39921.502.406.
Заповед за премахване на 5 броя незаконни постройки – изградени в имот УПИ ІV670, кв.96,
Славчо Аврамов Бадев.
Заповед за определяне на 11.05.2013 год. /събота/ и 12.05.2013 год. /неделя/ за работни дни на
съгласно Приложение 1, 2 и 3 във връзка с произвеждането на изборите за Народни представители
Заповед за определяне на работна група, която да премахне и изземе агитационните материали
места различни от регламентираните в заповед № РД1500101/11.04.2013 год.
Заповед относно обезпечаване нормалното произвеждане на изборите за Народни представители
год.
Заповед за забрана за паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и изгарянето на сухи трев
остатъци в земеделските земи.
Заповед за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
неурегулиран поземлен имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор ПИ
землището на гр. Кричим, местност „Адалъка”.
Заповед за противопожарни мерки за опазване житните посеви, тревната растителност и гор
пожари.
Заповед за определяне на спец. „ЗПТТД” за длъжностно лице, което да съставя АУАН по чл. 4
народната просвета.
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаван
урегулиран поземлен имот ½ част от сграда с площ от 305 кв.м., представляващ УПИ Іпионерски
клуб, с идентификатор ПИ 39921.503.403.1.1 с административен адрес Кричим, ул. „Никола Петко
Заповед за определяне на купувач, спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на недв
ПИ – УПИ ІХ502.549 – за стопанска и търговска дейност, кв.131 по регулационния план на
административен адрес: гр. Кричим и ПИ  УПИ ІХ502.550 – за стопанска и търговска дейн
регулационния план на гр. Кричим с административен адрес: гр. Кричим, бул. „Тракия” .
Заповед за комисия, която да предаде недвижим имот, представляващ самостоятелен обект – ча
собственост с идентификатор № 39921.503.403.1.6 с адрес Кричим, ул. „Никола Петков” №11
Заповед за назначаване на постоянно действаща комисия по безопасност на движението в община
Заповед за комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността мл. експерт „Защита н
търговска и туристическа дейност”.
Заповед за обявяване на конкурс за длъжността Директор дирекция „Образование, социални и
дейности”.
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Заповед за постоянно действаща комисия, която да определя терени за обезвреждане на странич
продукти.
Заповед за определяне начина на приемане на Заявления за удължено работно време на търговски
Заповед за определяне на дежурни работници /шофьори и сметосъбирачи/ за 24.05.2013 год. /петък
Заповед за определяне на наематели от публично оповестен конкурс за отдаване под наем н
публична общинска собственост – лекарски кабинети, намиращи се в сградата на „Поликлиника –
„Тракия” №25, ПИ 39921.502.406.
Заповед за определяне на 25.05.2013 год. /събота/ за работен ден на работникка при община Кричи
Заповед за определяне на допълнително възнаграждение на служители от общинска администраци
Актуализация на бюджета към месец Май 2013 година.
Заповед за назначаване на оперативна група, която да организира и проведе тренировка с реално
сиренната система на 02.06.2013 год. /неделя/.
Заповед за назначаване на Общински експертен съвет по устройство на територията при община К
Заповед за определяне на дежурни работници за 02.06.2013 год. /неделя/, 09.06.2013 год. /неде
год. /неделя/ и 23.06.2013 год. /неделя/ и 30.06.2013 год. /неделя/.
Заповед за шофьор при община Кричим по НП „Нова възможност за заетост”, считано от 01.0
управлява товарни автомобили ГАЗ 53 А, ДК № РВ 4558 АХ и ГАЗ 53 А, ДК № РВ 3254 НН.
03.06.2013
Заповед за определяне на работното време на назначените на длъжност
„Работник поддръжка общинска собственост”, общ работник ремонт
дворни пространства по НП „ОСПОЗ”.
03.06.2013
Заповед за определяне на работното време на назначените на длъжност
„шофьор” и „чистач” по НП „Нова възможност за заетост”.
06.06.2013
Заповед за предоставяне за временно и възмездно ползване на помещение
частна общинска собственост  зала за политическа дейност на местна
организация на ПП „Движение за права и свободи”.
10.06.2013
Заповед за комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността
Директор дирекция „Образование, социални и хуманитарни дейности”.
10.06.2013
Заповед за назначаване на общинска комисия по водоспасителна дейност.
10.06.2013
Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на адрес
10.06.2013
Заповед за предоставяне за временно и възмездно ползване на помещение
частна общинска собственост  зала за политическа дейност на местна
организация на БСП.
11.06.2013
Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен търг с тайно
наддаване за продажба на незастроен неурегулиран поземлен имот –
частна общинска собственост с кадастрален идентификатор ПИ
39921.92.77 в землището на гр. Кричим, местност „Адалъка”.
11.06.2013
Заповед за определяне на длъжности в общинска администрация, за които
се изисква достъп до нива на класифицираната информация,
представляваща държавна тайна.
11.06.2013
Заповед за комисия, която да извърши проверка на място
11.06.2013
Заповед за определяне на ръководители на потребители от Дневен център
за стари хора по време на екскурзия по маршрут: Кричим – Поморие –
Несебър в периода от 17.06.2013 год. до 19.06.2013 год. /включително/.
12.06.2013
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за работата на комисията
по чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация.
12.06.2013
Заповед за определяне на реда за ползване на платен годишен отпуск.
14.06.2013
Заповед за определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване за
продажба на незастроен неурегулиран поземлен имот – частна общинска
собственост с кадастрален идентификатор ПИ 39921.92.77 в землището на
гр. Кричим, местност „Адалъка”.
14.06.2013
Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на урегулиран поземлен имот ½ част от сграда с площ
от 305 кв.м., представляващ УПИ Іпионерски дом, младежки клуб, с
идентификатор ПИ 39921.503.403.1.1 с административен адрес Кричим,
ул. „Никола Петков” № 11.
14.06.2013
Заповед за комисия, която да извърши оглед на място на СОУ „П.Р.
Славейков”, сградата на градска поликлиника – Кричим с НЧ „Пробуда
1912”, за да установят нанесените щети на сградите.

164

РД1500164

17.06.2013

165

РД1500165

17.06.2013

166

РД1500166

18.06.2013

167

РД1500167

18.06.2013

168

РД1500168

18.06.2013

169

РД1500169

19.06.2013

170

РД1500170

19.06.2013

171

РД1500171

19.06.2013

172

РД1500172

20.06.2013

173

РД1500173

24.06.2013

174
175
176
177
178

РД1500174
РД1500175
РД1500176
РД1500177
РД1500178

26.06.2013
26.06.2013
26.06.2013
26.06.2013
27.06.2013

179

РД1500179

27.06.2013

180

РД1500180

28.06.2013

182

РД1500182

01.07.2013

183

РД1500183

01.07.2013

184

РД1500184

01.07.2013

185

РД1500185

01.07.2013

186

РД1500186

01.07.2013

187

РД1500187

01.07.2013

188

РД1500188

01.07.2013

189

РД1500189

01.07.2013

190

РД1500190

01.07.2013

Заповед за прекъсване ползването на платен годишен отпуск, считано от
18.06.2013 год.
Заповед за предоставяне за временно и възмездно ползване на помещение
частна общинска собственост зала за политическа дейност на местна
организация на ПП „ГЕРБ”.
Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на адрес във
връзка със Заявление с вх. №1300897/17.06.2013 год.
Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на адрес във
връзка със Заявление с вх. №1300896/17.06.2013 год.
Заповед за определяне на работното време на шофьори и сметосъбирачи
при община Кричим, считано от 20.06.2013 год.
Заповед за комисия, която да направи оглед в присъствието на ПП „ГЕРБ”
на общински имот.
Заповед за комисия, която да направи оглед в присъствието на ПП „БСП”
на общински имот.
Заповед за прекратяване на процедурата за провеждане на публично
оповестен конкурс за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот ½
част от сграда с площ от 305 кв.м., представляващ УПИ Іпионерски дом,
младежки клуб, с идентификатор ПИ 39921.503.403.1.1 с административен
адрес Кричим, ул. „Никола Петков” №11.
Заповед за комисия, която да направи оглед в присъствието на ПП „ДПС”
на общински имот.
Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на
община Кричим поземлен имот – УПИ ІХ502.549 за стопанска и
търговска дейност, кв.131, гр. Кричим, бул. „Тракия”.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение”.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение”.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение”.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение”.
Заповед за разрешаване специалното ползване на общинските пътища на
територията на община Кричим за превоз на тежки и извънгабаритни
товари със строителна и транспортна техника.
Заповед за определяне на ПИ 39921.5.50 в местност „Тепелика” за
временна площадка за депониране на строителни отпадъци и изкопни
земни маси.
Заповед за определяне на 29.06.2013 год. /събота/ за работен ден на
работник при община Кричим.
Заповед за отказ за одобряване на проект за изменение на ПУППРЗ за
УПИ І1306, кв.91 ПИ с идентификатор 39921.501.592
Заповед за комисия, която да изготви описание на предлаганата промяна на
маршрутни разписания по линията ПещераКричим №16101, №16102 и
№16201 част от републиканската транспортна схема и проекти на същите
разписания.
Заповед за определяне на купувачи за недвижим имот – частна общинска
собственост с кадастрален идентификатор ПИ 39921.502.438 с
административен адрес: гр. Кричим, ул. „Христо Смирненски” № 7, в
които е построена сграда.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение”
работник „озеленяване” по ОП „РЧР”.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение” на
работник „озеленяване” по ОП „РЧР”.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение” на
работник „озеленяване” по ОП „РЧР”.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение” на
работник „озеленяване” по ОП „РЧР”.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение” на
работник „озеленяване” по ОП „РЧР”.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение” на
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работник „озеленяване” по ОП „РЧР”.
Заповед за комисия, която да извърши проверка на място във връзка с
жалба.
Заповед за утвърждаване на инструкция за механизма на обработване на
лични данни и защитата им от случайно или незаконно унищожаване.
Заповед за определяне на 06.07.2013 год. /събота/ за работен ден на
шофьор при община Кричим.
Заповед за налагане на наказание „Уволнение” общ работник „Ремонт
настилки” по НП „ОСПОЗ”.
Заповед за определяне на ръководители на потребители от Дневен център
за стари хора по време на участието им в ІХ фестивал на стари градски
песни „Сопот 2013” за 05.07.2013 год.
Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на
община Кричим поземлен имот – УПИ ІХ502.550 за стопанска и търговска
дейност, кв.131, гр. Кричим, бул. „Тракия”.
Заповед за определяне на ст. инспектор „МДТ” и юрисконсулт „МДТ” за
длъжностни лица, които да изпълняват задълженията на ст. спец. „МДТ”
по време на отпуск за временна неработоспособност, ползване на платен
или неплатен годишен отпуск.
Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на ул. „Цар
Симеон” и установи дали в трасето съществуват насаждения или
съоръжения, които да създадат пречки за извършване на предвидените
СМР за обект: „Реконструкция на ул. „Цар Симеон” от ул. „Н. Бубаров” до
бул. „Родопи”.
Заповед за премахване на 2 броя овощни дървета, находящи се на
уличното платно, в непосредствена близост до ПИ с кадастрален
идентификатор 39921.501.641.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение” на
работник „Ремонт настилки” по НП „ОСПОЗ”.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение” на общ
работник „Ремонт дворни пространства” по НП „ОСПОЗ”.
Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение” на общ
работник „Ремонт дворни пространства” по НП „ОСПОЗ”.
Заповед за прекъсване ползването на платен годишен отпуск, ползван от
сметосъбирач при община Кричим, считано от 08.07.2013 год.
Заповед за определяне на дежурни работници за 07.07.2013 год. /неделя/,
14.07.2013 год. /неделя/, 21.07.2013 год. /неделя/ и 28.07.2013 год. /неделя/.
Заповед за медицинска сестра от СОУ „П.Р.Славейков”, която да
изпълнява временно задълженията си като медицинска сестра в ДЦСХ,
считано от 11.07.2013 год. до 19.07.2013 год. /включително/.
Заповед за комисия, която да извърши оглед на място на СОУ „П.Р.
Славейков”, за да установи нанесените щети на покривната конструкция.
Заповед за отмяна на система за предварителен контрол при поемане на
задължение и извършване на разход. Утвърждаване на вътрешни правила
за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в
община Кричим.
Отмяна на Заповед № РД1500219/13.05.2011 год.
Заповед за определяне на служители, които да извършват предварителен
контрол за законосъобразност във връзка с ЗФУКПС.
Заповед за въвеждане и поддържане на временна организация по
безопасност на движението с указан режим на движение съгласно одобрен
и съгласуван проект ВОБД за периода на извършване на СМР и
определяне на комисия за приемане на временна организация по
безопасност на движението с указан режим на движение за изпълнение на
обект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа”.
Заповед за утвърждаване на правила, политики и процедури като част от
СФУК на община Кричим.
Заповед за определяне на 13.07.2013 год. /събота/, 20.07.2013 год. /събота/
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26.07.2013

26.07.2013

и 27.07.2013 год. /събота/ за работни дни на шофьор при община Кричим.
Заповед за допълване на заповед № РД1500423/15.12.2012 год. в ІІ, т.4,
т.5 и т.6 на шофьор при община Кричим.
Заповед за отмяна на документ „Организационни и управленски процеси”
част от СФУК на община Кричим.
Заповед за налагане на наказание „Забележка” Секретаря на община
Кричим.
Заповед за налагане на наказание „Забележка” на ст. спец. „УК и ОМП”
при община Кричим.
Заповед за комисия, която да разгледа постъпилите оферти за извършване
на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на открити и закрити площи в
община Кричим.
Заповед за комисия, която да извърши проверка на място във връзка с
молба вх. №13001007/10.07.2013 год.
Отмяна на Заповед №РД1500122/02.04.2012 год.
Определяне на служители, които да извършват необходимите действия по
установяването, обезпечаването и събирането на местни данъци и такса за
битови отпадъци в община Кричим.
Заповед за прекъсване на редовния платен годишен отпуск на координатор
ДЦСХ, считано от 22.07.2013 год.
Заповед за разрешение за изработване на ПУППР за обособяване на нов
ПИ и УПИ за част от територията на ПИ с идентификатор 39921.502.57,
представляващ УПИ ІІ60, кв.141 по плана на гр. Кричим.
Заповед за определяне на мл. експерт „ИР и СД” при община Кричим,
който да извършва необходимите действия по установяването,
обезпечаването и събирането на местни такси по чл.6, ал.1 от ЗМДТ в
община Кричим.
Заповед за премахване на нова постройка в поземлен имот с кадастрален
идентификатор 39921.504.713.
Заповед за изменение на състава на Комисията за приемане на временна
организация по безопасност на движението с указан режим на движение
съгласно одобрен и съгласуван проект ВОБД.
Заповед за премахване на масивна тухлена постройка в поземлен имот с
кадастрален идентификатор 39921.30.307
Заповед за утвърждаване на промени в правилата за изграждане и
функциониране на СФУК.
Отмяна на Заповед № РД150019/16.01.2012 година.
Заповед за назначаване на Комитет по управление на риска при община
Кричим.
Заповед за налагане на наказание „Забележка” на Заместник кмет на
община Кричим.
Заповед за допълнение и изменение на общия график за ползването на
платен годишен отпуск за 2013 година на служители и работници в
община Кричим.
Отмяна на Заповед № РД1500136/19.04.2012 год.
Заповед за определяне на длъжностни лица, които да съставят Актове за
установяване на административни нарушения.
Заповед за определяне на гл. спец. „С, СН и ИД” при община Кричим, за
лице за контакт с ТДУ „Юг” гр. Пловдив, което да подава информация за
приключване работата в коритото на река „Въча” за периода от 25.07.2013
год. до 04.08.2013 год. /включително/.
Заповед за налагане на дисциплинарно наказание „Уволнение” на работник
„Поддръжка на пътища” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Заповед за определяне за работен ден на служители на 28.07.2013 г. от
11.00 до 15.00 часа
Заповед за определяне на работен ден на шофьор на 28.07.2013 – неделя от
06.00 до 12.00 часа
Заповед за съвместяване на задълженията на директор „ОСХД” през
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периода от 29.07.2013 до 02.08.2013 год.
Заповед за налагане на наказание „Забележка” на деловодител при община
Кричим
Заповед за налагане на наказание „Забележка”на младши експерт ОЦУИ
Заповед за налагане на наказание „Забележка”на домакин ДСП
Заповед за налагане на наказание „Забележка” на Координатор ДЦСХ
Заповед за определяне на работно време на назначените по проект
„Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Заповед за актуализация на бюджета към 30.07.2013 година.
Заповед за възстановяване правото на собственост във връзка с параграф
4К, АЛ.7 от ПЗРЗСПЗЗ на наследници върху новообразуван имот извън
строителните граници с №10.173 в местност „Чучура” землище  Кричим
Заповед за назначаване на комисия която да направи проверка на място по
Молба с Вх.№ 13001083/29.07.2013г.
Заповед за отписване от актовите книги за ОС на ПИ 39921.502.438 в гр.
Кричим
Заповед за възлагане на координатор ДЦВХ да съвместява и задълженията
на домакин ДСП
Заповед за назначаване на комисия за разглеждане на оферти и определяне
на изпълнител по реда на ЗОП на поръчка с предмет: „Невъоръжена охрана
и охрана със СОТ на обекти на територията на община Кричим” разделена
в две самостоятелно обособени позиции”
Заповед за определяне на дежурни работници през месец август 2013г., за
неделя
Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по Молба с
Вх. № 1300110/31.07.2013
Заповед за определяне на реда за изваждане от употреба и ред за
уведомяване в случай на изгубване или кражба на общинска марка № 001
за маркиране на дървесина, добита извън горските територии.
Заповед за определяне на гл. спец. „ОС” и ст. спец. „Екология”, които да
използват общинска марка № 001 за маркиране на дървесина, добита извън
горските територии.
Заповед за директорите на ОДЗ „Ралица” и ОДЗ „Незабравка” и домакина
на ДСП да осигурят достатъчно количество вода за нормалното протичане
на функционирането на обектите на 06.08.2013 год.
Заповед за определяне на медицинска сестра при ДЦСХ за медицинско
лице, което да придружава учениците от НУ „Св.Св. Кирил и Методий” и
НУ „Васил Левски” при провеждане на извънучилищни мероприятия през
учебната 2013/2014 год. в почивни и празнични дни, при необходимост и в
делнични дни.
Заповед за работна група, която да унищожи неизползваните и
неразпределени книжа от изборите за народни представители, произведени
на 12.05.2013 год.
Заповед за комисия, която да извърши обстойна проверка на ул. „Ген.
Скобелев” и за констатациите да изготви протокол.
Заповед за премахване на 1 брой орех, находящ се на уличното платно в
непосредствена близост до ПИ с кадастрален идентификатор 39921.504.108
с административен адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 2.
Заповед за прекъсване редовния платен годишен отпуск, ползван от готвач
в ДСП, считано от 12.08.2013 година.
Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост
незастроен неурегулиран поземлен имот – частна общинска собственост с
кадастрален идентификатор 39921.92.77 в местност „Адалъка”.
Заповед за отнемане на Разрешение за поставяне № 4/14.01.2009 год.
Заповед за комисия, която да извърши предварителен оглед на бул.
„Тракия” и определи обходен маршрут във връзка с включването на
клоновете съм съществуващия колектор.
Заповед за медицинска сестра в ОДЗ „Ралица”, която да изпълнява
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задълженията на медицинска сестра в яслена група в ОДЗ „Ралица” в
периода от 12.08.2013 год. до 16.08.2013 год. /включително/.
Заповед за започване на работа по изпълнение на тримесечната Програма
за изграждане и сертификация на Система по качество, считано от
09.08.2013 год.
Заповед за налагане на наказание „Уволнение” на общ работник
„Поддръжка сгради” по НП „ОСПОЗ”.
Заповед за определяне на ръководители при провеждането на екскурзия до
гр. Велинград с ученици от НУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СОУ
„П.Р.Славейков”.
Заповед за организиране и провеждане на преглед на готовността за
използване на техниказапас с мобилизационно назначение на територията
на община Кричим.
Заповед за комисия, която да проведе писмен заключителен тест за
проверка на знанията по КК5 на „Работници – копачи канали и изкопи” и
„Работник поддръжка сгради” по проект: „Подкрепа за заетост”.
Заповед за комисия, която да извърши проверка на място във връзка с
жалба вх. № 13001165/12.08.2013 год.
Заповед за допълване на Заповед № РД150057/21.02.2013 год.
Заповед за комисия, която да проведе интервю с кандидатите по Програма
„Старт на кариерата”, компонент 1, Процедура 2013 год.
Заповед за прекратяване на Договор №160321/18.06.2012 год. по проект
„Подкрепа за достоен живот” по ОП „РЧР”
Отмяна на Заповед № РД1500208/09.07.2013 год.
Заповед за определяне на служители, които да извършват предварителен
контрол за законосъобразност във връзка с ЗФУКПС.
Заповед за откриване на процедура по категоризиране на заведение за
хранене и развлечение.
Заповед за забрана за използването на уличното платно и обслужващите го
зони по ул. „Търговска” за извършване на търговска дейност на открито и
амбулантна търговия, както и на нерегламентирани за целта други терени
общинска собственост и/или зелени площи на територията на община
Кричим.
Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от областната,
Републиканската и Общинската транспортна схема от квотата на община
Кричим.
Заповед за определяне на 24.08.2013 год. /събота/ и 25.08.2013 год. /неделя/
за работни дни за шофьори при община Кричим.
Заповед за шофьор при община Кричим да извършва превоз с МПС,
общинска собственост, а именно Сузуки „Гранд Витара” с рег. №
РВ1777МС и УАЗ Санитарен с рег. № РВ 2597АХ за периода от 23.08.2013
год. до 30.09.2013 год.
Заповед за определяне на 25.08.2013 год. /неделя/ за работен ден за
Секретаря на община Кричим и работниците „Събирач на такси общински
пазар и паркинг”.
Заповед за изменение на Заповед №РД1500248/02.08.2013 година.
Заповед за актуализация на общинския бюджет за месец август 2013 год.
Заповед за определяне на дежурни служители и работници за 30.08.2013
год. и 31.08.2013 год. във връзка с Празника на града.
Заповед за откриване на процедура за категоризиране на заведение за
хранене и развлечения
Заповед за определяне на гл. спец. „С, СН и ИД” при община Кричим и ст.
спец. „УК и ОМП” при община Кричим за лица за контакт с ТДУ „Юг” гр.
Пловдив, които да подават информация за приключване работата в
коритото на река „Въча” за периода от 02.09.2013 год. до 21.09.2013 год.
/включително/.
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РД1500283

27.08.2013

285

РД1500284

28.08.2013

286

РД1500285

28.08.2013

287

РД1500286

29.08.2013

288

РД1500287

29.08.2013

289

РД1500288

29.08.2013

290

РД1500289

30.08.2013

291

РД1500290

30.08.2013

292

РД1500291

30.08.2013

293
294

РД1500292
РД1500293

30.08.2013
03.09.2013

295

РД1500294

04.09.2013

296
297

РД1500295
РД1500296

04.09.2013
05.09.2013

298

РД1500297

09.09.2013

299

РД1500298

11.09.2013

300

РД1500299

11.09.2013

301

РД1500300

12.09.2013

302

РД1500301

12.09.2013

303

РД1500302

12.09.2013

304

РД1500303

13.09.2013

305

РД1500304

13.09.2013

Заповед за определяне на постоянно действаща комисия, която да изготвя
Вътрешни правила за дейността на общинския архив, да съставя
номенклатура на делата и/или списък на видовете документи и др.
Заповед за одобряване на ПУППР на част от кв.141, като от УПИ ІІ60 се
образуват нови УПИ ІІ502.555 и УПИ ІІІ505.556.
Заповед за определяне на 31.08.2013 год. /събота/ и 01.09.2013 год. /неделя/
за работни дни на Управител „Транспорт” и шофьор при община Кричим.
Заповед за прекъсване на платения годишен отпуск на сметосъбирач при
община Кричим за 29.08.2013 год. и 30.08.2013 год.
Заповед за определяне на дежурни работници за 01.09.2013 год. /неделя/,
08.09.2013 год. /неделя/, 15.09.2013 год. /неделя/, 22.09.2013 год. /неделя/ и
29.09.2013 год. /неделя/.
Заповед за общ работник „Социален работник” по НП „ОСПОЗ” да
изпълнява задълженията на призовкар, считано от 09.09.2013 год. до
11.10.2013 год. /включително/ с работно време 6 часа.
Заповед за определяне на 31.08.2013 год. /събота/ за работен ден на
шофьор при община Кричим.
Заповед за определяне на 31.08.2013 год. /събота/ и 01.09.2013 год. /неделя/
за работни дни на РЗВО при община Кричим.
Заповед за забрана за устройване на зони за търговска дейност без
издадено разрешение в участъка пред НЧ „Пробуда1912”.
Заповед за изменение на Заповед №РД1500292/30.08.2013 год.
Заповед за отмяна на Заповед № 158/30.04.2009 година, изменение на чл.24
от Вътрешните правила за административно обслужване и на чл.17 от
Инструкцията за деловодната дейност на община Кричим
Заповед за определяне на 06.09.2013, 07.09.2013, 14.09.2013, 21.09.2013 и
28.09.2013 за работни дни от 06.00 до 13.30 часа на шофьор при община
Кричим
Заповед за дежурни работници на 06.09.2013
Заповед за определяне на работна група която в срок до 20.09.2013 да
изготви проект на предложение до ОбС за преразглеждане на текста на
чл.23, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с
общинско имущество на Община Кричим
Заповед за съвместяване на задължения за времето от 10.09.2013 до
30.09.2013 вкл.
Заповед за премахване на незаконен строеж „Въздушна електронна
съобщителна мрежа и устройства, свързани с функционирането й,
намиращ се по съществуващи стълбове за улично осветление по улиците:
„Спартак”, бул. „Тракия”, „9ти май” и „Витоша”.
Заповед за премахване на незаконен строеж „Въздушна електронна
съобщителна мрежа и устройства, свързани с функционирането й,
намиращ се по съществуващи стълбове за улично осветление по улиците:
„Бр. Крушарови”, „Въча”, „Свобода”, „Родопи”, Ген. Скобелев”,
„Търговска”, „Антонивановци”, „Черно море”, „Бузлуджа”, „Ал.
Димитров”, „Христо Ботев” и „Бургас”.
Заповед за комисия, която да извърши пълна инвентаризация на склада за
хранителни продукти и амбалаж в ОДЗ „Ралица”.
Заповед за работна група, която да изготви Проект на Наредба за условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите 3 години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет.
Заповед за работна група, която да изготви Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим.
Заповед за отмяна на Заповед № РД1500168/18.06.2013 год., считано от
16.09.2013 год.
Заповед за прекратяване на ползвания платен годишен отпуск на
озеленител при община Кричим за периода 13.06.2013 год. до 16.09.2013
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РД1500305

16.09.2013

307

РД1500306

16.09.2013

308

РД1500307

18.09.2013

309

РД1500308

18.09.2013

310

РД1500309

19.09.2013

311

РД1500310

24.09.2013

312

РД1500311

25.09.2013

313

РД1500312

25.09.2013

314

РД1500313

27.09.2013

315
316

РД1500314
РД1500315

27.09.2013
01.10.2013

317

РД1500316

01.10.2013

318

РД1500317

01.10.2013

319

РД1500318

02.10.2013

320

РД1500319

03.10.2013

321

РД1500320

04.10.2013

322

РД1500321

04.10.2013

324

РД1500323

07.10.2013

325

РД1500324

08.10.2013

326

РД1500325

09.10.2013

327

РД1500326

09.10.2013

год.
Заповед за прекъсване на ползвания платен годишен отпуск на РЗВО при
община Кричим, считано от 16.09.2013 год.
Заповед за прекратяване на отпуска поради бременност и раждане, ползван
от Заместник кмет на община Кричим, считано от 17.09.2013 год.
Заповед за прекъсване на ползвания платен годишен отпуск на готвач в
„Детска млечна кухня”, считано от 19.09.2013 год.
Заповед за директор на ОДЗ „Ралица” да подава и подписва документи по
схема „Училищен плод” от името на община Кричим.
Заповед за определяне на 21.09.2013 год. /събота/ и 28.09.2013 год. /събота/
за работни дни за шофьор при община Кричим.
Заповед за определяне на гл. спец. „С, СН и ИД” при община Кричим и ст.
спец. „УК и ОМП” при община Кричим за лица за контакт с ТДУ „Юг” гр.
Пловдив, които да подават информация за приключване работата в
коритото на река „Въча” за периода от 25.09.2013 год. до 29.09.2013 год.
/включително/.
Заповед за забрана за използването на уличното платно и обслужващите го
зони по ул. „Търговска” за извършване на търговска дейност на открито и
амбулантна търговия, както и на нерегламентирани за целта други терени
общинска собственост и/или зелени площи на територията на община
Кричим.
Заповед за определяне на удължено работно време на 26.09.2013
/четвъртък/ за юрисконсулт и мл. експ. „ИР и СД”.
Заповед за определяне на категория на заведение за хранене и развлечение
на ул. „Търговска” № 28.
Заповед за актуализация на бюджета за месец септември 2013 год.
Заповед за определяне на ст. инспектор „МДТ” за длъжностно лице, които
да изпълняват задълженията на ст. спец. „МДТ” по време на отпуск за
временна неработоспособност, ползване на платен или неплатен годишен
отпуск.
Отмяна на Заповед № РД150053/20.02.2013 год.
Определяне на реда и начина за издаване на пътните листове за извършване
на превоз с моторни превозни средства, собственост на община Кричим.
Заповед за комисия, която да приеме отдаденото под наем помещение, а
именно лекарски кабинет № 38 на 2ри етаж в сградата на градска
поликлиника – Кричим.
Заповед за определяне на удължено работно време на 03.10.2013
/четвъртък/ за юрисконсулт и мл. експ. „ИР и СД”.
Заповед за определяне на 05.10.2013 год. /събота/ и 12.10.2013 год. /събота/
за работни дни на шофьор при община Кричим.
Заповед за комисия, която да оцени постигнатите резултати от труда на
директорите на ОДЗ „Ралица” и ОДЗ „Незабравка” във връзка с програма
„Диференцирано заплащане”.
Заповед за определяне на дежурни работници за 06.10.2013 год. /неделя/,
13.10.2013 год. /неделя/, 20.10.2013 год. /неделя/ и 27.10.2013 год. /неделя/,
както и за 19.10.2013 год. /събота/ и 26.10.2013 год. /събота/.
Заповед за определяне на длъжностно лице, което да участва в
извършването на съвместна проверка с РИОСВ за наличие на незаконни
сметища.
Заповед за комисия, която да извърши проверка на автомобилите и
фирмите, извършващи дейност по доставка с ваучери на социално слаби
лица или покупкопродажба на дърва за огрев с доставка на територията на
община Кричим.
Заповед за премахване на ВПС „Кафеаперитив, фризьорокозметичен
салон и соларно студио в имот с кадастрален идентификатор 39921.502.541
– частна общинска собственост
Заповед за прекъсване на ползвания платен годишен отпуск на служител от
община Кричим, считано от 09.10.2013 год.
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РД1500327

11.10.2013

329

РД1500328

11.10.2013

330

РД1500329

11.10.2013

331

РД1500330

14.10.2013

332

РД1500331

16.10.2013

333

РД1500332

16.10.2013

334

РД1500333

16.10.2013

335

РД1500334

17.10.2013

336

РД1500335

17.10.2013

337

РД1500336

18.10.2013

338

РД1500337

18.10.2013

338

18.10.2013

339

РД1500337
А
РД1500338

340

РД1500339

22.10.2013

341

РД1500340

24.10.2013

342

РД1500341

24.10.2013

343

РД1500342

24.10.2013

344

РД1500343

24.10.2013

345

РД1500344

28.10.2013

346

РД1500345

29.10.2013

18.10.2013

Заповед за забрана за използването на уличното платно и обслужващите го
зони по ул. „Търговска” за извършване на търговска дейност на открито и
амбулантна търговия, както и на нерегламентирани за целта други терени
общинска собственост и/или зелени площи на територията на община
Кричим.
Заповед за определяне на длъжностно лице, което да издава превозни
билети, както и да води дневник за експедиране на маркираната дървесина,
добита извън горските територии на община Кричим.
Заповед за отмяна на процедура №0308 „Обслужване на отпуските” и
работна инструкция 0308 част от СФУК от 01.052008 год., процедура
№0301 „Планиране на персонала” част от СФУК от 01.05.2008 год. и
утвърждаване на нови от 11.10.2013 год.
Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими
имоти – частна общинска собственост, а именно ПИ с кадастрален
идентификатор 39921.503.467 с административен адрес гр. Кричим, ул.
„Търговска” и ПИ с кадастрален идентификатор 39921.503.468 с
административен адрес гр. Кричим, ул. „Търговска”.
Заповед за определяне на длъжностно лице, което да дава изявления за
състоянието на пътната инфраструктура при зимното поддържане.
Заповед за работна група, която да дава дежурства по снегопочистване в
празнични и почивни дни при обилен снеговалеж.
Заповед за назначаване на оперативен щаб на ПОбщК за ЗНБАК за работа в
екстремни есеннозимни условия.
Заповед определяне на категория „Една звезда” на коктейлбар с адрес: гр.
Кричим, ул. „Никола Петков” №11.
Заповед за определяне на ръководители на потребители от ДЦСХ по време
на участието им в екскурзия
Заповед за определяне на 19.10.2013 год. /събота/ за работен ден на мед.
сестра, която да придружава учениците от І – ви клас на НУ „Св.Св. Кирил
и Методий” при провеждането на ДЧ по ФВС модул „Туризъм”.
Заповед за определяне на 19.10.2013 год. /събота/ за работен ден на РЗВО и
гл. спец. „С, СН и ИД”.
Заповед за пожаробезопасно използване на отоплителни, нагревателни и
други електрически уреди в административната сграда на община Кричим.
Заповед за определяне на отговорно длъжностно лице при използване на
отоплителни, нагревателни и други електрически уреди.
Заповед за комисия, която да прекъсне електрозахранването на отдадените
под наем помещения в самостоятелен обект – частна общинска собственост
№39921.503.403.1.6 с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Никола
Петков” №11.
Заповед за комисия, която да извърши проверка относно отглеждане на
животни в поземлен имот с идентификатор 39921.504.167 с
административен адрес: гр. Кричим, ул. „Ген. Скобелев” №36.
Заповед за определяне на Екип за организация и управление на проект
„Повишаване ефективността на общинска администрация Кричим”,
приоритетна осІ „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна
структура на държавната администрация” по ОП „Административен
капацитет”.
Заповед за комисия, която да извърши проверка на обстоятелствата от
постъпилите декларации на физически и юридически лица, собственици на
недвижими имоти и декларирали, че същите няма да се ползват през 2013
год.
Заповед за прекъсване ползването на редовния платен годишен отпуск на
директор дирекция „УТОСИДГР”, считано от 25.10.2013 год.
Отмяна на заповед № РД1500423/15.12.2012 год.
Определяне на водачите, които имат право да управляват МПСта,
собственост на община Кричим.
Отмяна на Заповед №РД1500342/18.10.2012 год.
Определяне на водачите, които имат право да извършват превоз с
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РД1500346
РД1500347

29.10.2013
31.10.2013

349

РД1500348

31.10.2013

350

РД1500349

31.10.2013

351

РД1500350

31.10.2013

352

РД1500351

04.11.2013

353

РД1500352

04.11.2013

354

РД1500353

04.11.2013

355

РД1500354

05.11.2013

356

РД1500355

05.11.2013

357

РД1500356

07.11.2013

358

РД1500357

07.11.2013

359

РД1500358

08.11.2013

360

РД1500359

08.11.2013

361

РД1500360

08.11.2013

362

РД1500361

11.11.2013

363

РД1500362

11.11.2013

364

РД1500363

12.11.2013

365

РД1500364

14.11.2013

автомобили и график за сметосъбиране и сметоизвозване.
Заповед за актуализация на бюджета към месец октомври 2013 година.
Заповед комисия, която да извърши проверка на място по изложените в
докладите с вх. № 2300162/31.10.2013 год. обстоятелства.
Заповед за изпълнение задълженията на призовкар, считано от 04.11.2013
год. до 13.11.2013 год. /включително/ с работно време 6 часа.
Заповед за заместник кмет, изпълняващ функциите на Възложител по чл.7,
ал.1 от ЗОП на 01.11.2013 год., като подпише публична покана по реда на
глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Рехабилитация на пътна част на пешеходен
мост над р. Въча гр. Кричим.
Заповед за определяне на дежурни работници за 03.11.2013 год. /неделя/,
10.11.2013 год. /неделя/, 17.11.2013 год. /неделя/ и 24.11.2013 год. /неделя/,
както и за 02.11.2013 год. /събота/ и 09.11.2013 год. /събота/, 16.11.2013
год. /събота/, 23.11.2013 год. /събота/ и 30.11.2013 год. /събота/.
Заповед за определяне на работното време на назначените по НП „Старт на
кариерата”.
Заповед за определяне на Екип за управление на НП „Старт на кариерата”,
процедура 2013 год.
Заповед за комисия, която да прекъсне електрозахранването и
водоснабдяването, както и да приеме отдадените под наем помещения и
обзавеждане от наемателя „ШАНШУ” ООД на самостоятелен обект –
частна общинска собственост ПИ с кадастрален идентификатор
39921.503.403.1.6 с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Никола
Петков” №11.
Заповед за определяне на мл. експерт ЗПТТД” в община Кричим за
длъжностно лице, което да извършва вписвания в Регистъра на местните
поделения на вероизповеданията.
Заповед за прекъсване на ползвания платен годишен отпуск на
координатор ДЦСХ, считано от 05.11.2013 год.
Отмяна на Заповед № РД150014/11.01.2012 год.
Определяне на служителите от общинска администрация, които да
извършват вписвания в административния регистър.
Заповед за комисия, която да прекъсне електрозахранването и
водоснабдяването, както и да приеме отдадените под наем помещения и
обзавеждане от наемателя „ШАНШУ” ООД на самостоятелен обект –
частна общинска собственост ПИ с кадастрален идентификатор
39921.503.403.1.6 с административен адрес: гр. Кричим, ул. „Никола
Петков” №11.
Отмяна на Заповед № 1500449/30.12.2010 год.
Заповед за определяне на представители на община Кричим в състава на
постоянно действаща експертна комисия за подпомагане и осигуряване
дейността на Регионално сдружение  Цалапица.
Заповед за прекъсване на ползвания платен годишен отпуск на ст. спец.
„Екология”, за периода от 11.11.2013 год. до 13.11.2013 год.
Заповед за отмяна на Заповед № РД1500353/04.11.2013 год. и Заповед №
РД1500357/07.11.2013 год.
Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП, с предмет:
„Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над р. Въча, гр. Кричим
по проект №16/322/00381 по марка 322 от ПРСР 20072013г.
Заповед за прекъсване на ползвания платен годишен отпуск на РЗВО,
считано от 11.11.2013 год.
Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП, с предмет:
„Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на община
Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на газьол
0.001% S за отопление за нуждите на ДСП гр. Кричим през 2014 год.
Отмяна на Заповед № РД1500330/03.10.2012 год.
Назначаване на постоянно действаща комисия, която периодично и по
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сигнали и жалби от граждани да извършва проверки на дървесната
растителност в града.
Заповед за комисия, за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно ПИ с
кадастрален идентификатор 39921.503.467 с административен адрес гр.
Кричим, ул. „Търговска” и ПИ с кадастрален идентификатор 39921.503.468
с административен адрес гр. Кричим, ул. „Търговска”.
Заповед за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на помещения публична общинска собственост – лекарски кабинети,
намиращи се в сградата на „Поликлиника – гр. Кричим, бул. „Тракия”, ПИ
39921.502.406.
Заповед за прекъсване на ползвания платен годишен отпуск на ст. спец.
„Екология”, считано от 19.11.2013 год.
Заповед за прекъсване ползването на редовния платен годишен отпуск на
директор дирекция „УТОСИДГР”, считано от 20.11.2013 год.
Актуализация на бюджета към месец ноември 2013 год.
Заповед за утвърждаване на Методика за условията и реда за предоставяне
на социална услуга в Център за обществена подкрепа при община Кричим.
Заповед за изменение на Заповед № РД150060/27.02.2013 год.
Заповед за обявяване на спечелилия кандидат от проведения търг с явно
наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска
собственост, а именно ПИ с кадастрален идентификатор 39921.503.467 с
административен адрес гр. Кричим, ул. „Търговска” и ПИ с кадастрален
идентификатор 39921.503.468 с административен адрес гр. Кричим, ул.
„Търговска”.
Заповед за назначаване на постоянно действаща комисия за преглеждане на
ДМА в момента на придобиване.
Заповед за прекъсване на ползвания платен годишен отпуск на мед. сестра
в ОДЗ „Незабравка”, за периода 28.11.2013 год. и 29.11.2013 год.
Заповед за определяне на дежурни работници за 01.12.2013 год. /неделя/,
08.12.2013 год. /неделя/, 15.12.2013 год. /неделя/, 22.12.2013 год. /неделя/,
29.12..2013 год. както и за 07.12.2013 год. /събота/ и 28.12.2013 год.
/събота/, 16.11.2013 год. /събота/, 23.11.2013 год. /събота/ и 30.11.2013 год.
/събота/.
Заповед за ОЕСУТ да осъществи оглед, проверка на място и по документи
във връзка със заявление вх. № РД0900702/26.11.2013 год.
Заповед за назначаване на комисии за извършване на инвентаризация на
материални и нематериални дълготрайни материални активи, материални
запаси, вземания и задължения в община Кричим към 31.12.2013 година
Заповед за утвърждаване на Правила в ЦОП при община Кричим
Заповед за утвърждаване на процедура за вътрешен контрол за ЦОП при
община Кричим
Заповед за утвърждаване на процедура за защита от насилие, злоупотреба и
дискриминация на ЦОП при община Кричим
Заповед за определяне на комисия за избор на здравен медиатор във връзка
с изпълнението на международен проект
Заповед за определяне на екип за организация и управление на проект по
ОПАК „По – ефективна координация и партньорство в община Кричим
при разработване и провеждане на политики
Заповед за отмяна на Заповед РД1500375/28.11.2013
Заповед за прекъсване на редовен платен годишен отпуск на координатор
ДЦСХ, считано от 04.12.2013
Заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка по
документи и на място за собствеността, владението и стопанисването на
поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.505.26 намиращ се в
Промишлена зона Кричим.
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Заповед за изработване на Проект за изменение на ПУП –ПР за
обособяване на нов УПИ като част от територията на ПИ 39921.502.546 по
кадастралната карта на Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 от
19.02.2009 на директора на АГКК  София
Заповед за прекъсване на редовен платен годишен отпуск на организатор
ПВЗ, считано от 12.12.2013 до 14.12.2013 вкл.
Заповед за назначаване на комисия, която да разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП
Заповед за определяне на дежурни работници на 23.12.2013,
26.12.2013,31.12.2013г.
Заповед за определяне на списък на длъжностите за които се установява
ненормиран работен ден
Заповед за определяне на допълнителен платен годишен отпуск през 2014
година на служителите с ненормиран работен ден.
Заповед за актуализация на бюджета за месец декември 2013 год.
Заповед за назначаване на комисия която да извърши проверка
Заповед за упълномощаване на длъжнжстно лице да представлява община
Кричим пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна Агенция да подаде заявка
за авансово плащане по Договор № 16/321/01525 от 10.12.2013 в едно с
придружаващите я документи. Да извърши заверка за „Вярно с оригинала”
на копията на документи, създадени във връзка с подаването на заявката за
авансово плащане.
Заповед за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП
ПРЗ за обединяване на УПИІ520 и УПИІ10, землище Кричим, имоти с
кадастрални идентификатори 39921.90.34, 39921.90.756 и 39921.90.757 по
КК на гр. Кричим
Заповед за организация и управление на проект 16/321/01525
„Реконструкция и рехабилитация на общински път Кричимж.п. гара
Кричим
Заповед за нареждане за полагане на печат „Вярно с оригинала” и заверка
на копия на документи, създадени във връзка с изпълнението на проект №
16/321/01525
Заповед за определяне на служители, които да контактуват с ТДУ „ЮГ”
през периода от 26.12.2013 до 30.12.2013
Заповед за назначаване на комисия за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на помещения публична общинска
собственост – лекарски кабинети, намиращи се в сградата на
„ПоликлиникаКричим”
Утвърждаване на графикза отпуски за 2014г.
Заповед за определяне на комисия, която да разгледа и оцени офертите за
определяне на изпълнител по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:
”Доставка на строителни материали за нуждите на община Кричим през
2014 година, разделена в три самостоятелно обособени позиции”
Заповед за назначаване на постоянно действаща епизоотична комисия
Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на
поземлен имот № 39921.503.467
Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на
поземлен имот № 39921.503.468
Заповед за постоянно действаща комисия за определяне на
бенефициентите, които ще ползват услугата „Обществената трапезария”.

