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РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ 2016г. 

 

№ ПО 

РЕД № НА ЗАПОВЕДТА 

ДАТА НА 

ЗАПОВЕДТА 

ОТНОСНО 

1 
РД15-00-1 05.01.2016 Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска 

собственост. 
2 РД15-00-2 05.01.2016 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 и други материали и консумативи за нуждите на община 

Кричим през 2016 год.” 

3 РД15-00-3 
06.01.2016 

Заповед за оперативните дежурни при получаване на сигнал от граждани да информират Кмет, зам. -кметове, 

секретар на община и ст.спец. „УОМП”. 
4 РД15-00-4 

06.01.2016 
Заповед за определяне на служители, които да извършват необходимите действия по установяването, 

обезпечаването и събирането на местните данъци и такса битови отпадъци в община Кричим. 

5 РД15-00-5 07.01.2016 Заповед за определяне на комисия по трудоустрояване. 

6 
РД15-00-6 

08.01.2016 
Заповед за определяне на купувач на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно ПИ 
39921.502.113 с адрес гр. Кричим, ул. „Георги Кирков” № 5 

7 РД15-00-7 
11.01.2016 

Заповед за предоставяне на безлихвен заем от бюджетната сметка на община Кричим за изплащане на 
възнагражденията на личните асистенти по проект „Нови възможности за грижа”. 

8 
РД15-00-8 13.01.2016 Заповед за отмяна на Заповед № 198/08.07.2008 год., регламентираща носенето в работна среда на 

неподходящо облекло. 
9 РД15-00-9 13.01.2016 Заповед за комисия, която да извърши три периодични проверки по документи и на място за обстоятелствата от 

постъпили през 2015 год. декларации от физически лица и юридически лица за това, че няма да използват 

недвижимите имоти през 2016 год. 
10 РД15-00-10 20.01.2016 Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, 

публична общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.503.50.6 ведно с покрива над стаята за 
монтиране на антенно-фидерни съоръжения с адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” №3. 

11 РД15-00-11 20.01.2016 Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, 

частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.503.403.1.6 с адрес: гр. Кричим, ул. „Никола 

Петков” №11. 

12 
РД15-00-12 

20.01.2016 
Заповед за премахване на дървесен вид /липа/, находяща се в ПИ с кадастрален идентификатор 39921.503.450 с 
адрес: гр. Кричим, ул. „Никола Петков” №25. 

13 РД15-00-13 
20.01.2016 

Заповед за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР в ПУП-ПЗ за УПИ III-502.556 в ПИ 39921.502.556 с 

адрес: гр. Кричим, ул. „Спартак” №7а. 
14 РД15-00-14 

20.01.2016 
Заповед за извършване на проверка на място на ПИ с кадастрален идентификатор 39921.502.549 с адрес: гр. 
Кричим, ул. „8-ми март” №17, собственост на наследниците на Стефан Илиев Цанков. 

15 РД15-00-15 
20.01.2016 

Заповед за определяне на Екип за разработване и управление на общински програми за полагане на 

общественополезен труд от лицата, обект на месечно подпомагане. 
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16 
РД15-00-16 

21.01.2016 
Заповед за комисия, която да бракува и унищожи чрез предаване на вторични суровини и изгаряне, съгласно 

протоколите от извършената инвентаризация. 
17 РД15-00-17 22.01.2016 Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за определяне на изпълнител по реда на глава 

8 „а” от ЗОП с предмет: „Преустройство на част от съществуващ кухненски блок за подготовка на храна за 

„Социален патронаж” и обособяване на част от него за „Детска млечна кухня” - гр. Кричим”. 

18 РД15-00-18 22.01.2016 Заповед за комисия за подбор на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 

19 РД15-00-19 25.01.2016 Заповед за прекратяване на договор № 16-03-27/15.05.2015 год. 

20 
РД15-00-20 25.01.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ 39921.504.601 с адрес гр. Кричим, ул. „Кирил и 

Методий” №38. 

21 
РД15-00-21 

26.01.2016 
Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-296/07.10.2014 год. 

Определяне на юрисконсулт за длъжностно лице, което да съставя АУАН по чл.47 от ЗНП. 

22 
РД15-00-22 27.01.2016 Заповед за признаване на съдебно Решение от 15.12.2015 год. по съдебен иск №346/15 на областен съд 

Никозия, брачен отдел, Република Кипър за допускане на развод 

23 РД15-00-23 27.01.2016 Заповед за определяне на списък на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден. 
24 РД15-00-24 27.01.2016 Заповед за определяне на допълнителен платен годишен отпуск за 2016 година на служителите и работниците с 

ненормиран работен ден. 

25 РД15-00-25 28.01.2016 Заповед за определяне на Екип за управление на програма „Старт на кариерата” 

26 РД15-00-26 28.01.2016 Заповед за определяне на работното време на наетите по програма „Старт на кариерата”. 
27 РД15-00-27 

28.01.2016 
Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост незастроен неурегулиран поземлен имот с 
кадастрален идентификатор 39921.912.55 в местността „Черешово”. 

28 
РД15-00-28 29.01.2016 Заповед за определяне на реда за съгласуване на ползването на платен годишен отпуск от служители и 

работници на община Кричим. 

29 РД15-00-29 29.01.2016 Заповед за определяне на 31.01.2016 год. /неделя/ за работен ден на шофьор на кмет. 
30 РД15-00-30 29.01.2016 Заповед за определяне на длъжностни лица, които да участват в граждански ритуали в празнични и почивни 

дни. 
31 РД15-00-31 01.02.2016 Заповед за комисия, която да извърши четири периодични проверки по документи и на място за 

обстоятелствата декларирани от лицата по чл.16а от НОАМТЦУ в подадените от тях декларации по реда на 

чл.18а, ал.1 от НОАМТЦУ за 2016 год. 

32 РД15-00-32 01.02.2016 Заповед за заместване на ст. спец. „МДТ” при неговото отсъствие и обособяване на каса 2 в стая №11. 
33 РД15-00-33 

01.02.2016 
Заповед за назначаване на Общинска експертна комисия по категоризиране на туристически обекти на 

територията на община Кричим.. 

34 РД15-00-34 01.02.2016 Актуализация на бюджета за месец януари 2016 година. 

35 РД15-00-35 01.02.2016 Утвърждаване на Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация 
36 РД15-00-36 01.02.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-435/07.12.2015 год. 

Заповед за определяне на работна група, която да дава дежурства по снегопочистване в празнични и почивни 

дни. 
37 РД15-00-37 

01.02.2016 
Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-316/01.10.2013 год. 

Определяне на служители, който да издават и заверяват пътните листове за автомобилите, собственост на 
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община Кричим. 
38 РД15-00-38 01.02.2016 

Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-21/28.01.2014 год. 

Заповед за определяне на служителите, който имат право да управляват автомобилите, общинска собственост. 

39 РД15-00-39 02.02.2016 Заповед за определяне на списък на работното облекло. 
40 РД15-00-40 

02.02.2016 
Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-40/02.02.2015 год. 

Заповед за определяне на служителите, които имат право на достъп до дежурната стая. 
41 РД15-00-41 03.02.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.64.76 в местността „Герена”. 
42 РД15-00-42 03.02.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.66.16 в местността „Джевизлика”. 
43 РД15-00-43 03.02.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.7.113 в местността „Динката”. 
44 РД15-00-44 03.02.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.68.16 в местността „Джевизлика”. 
45 РД15-00-45 03.02.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.10.265 в местността „Турски гробища”. 
46 РД15-00-46 03.02.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.10.266 в местността „Янък Таш”. 
47 РД15-00-47 03.02.2016 

Заповед за извършване на превоз за собствена сметка с Самосвал ГАЗ 53 с регистрационен номер РВ 4558 АХ. 

48 РД15-00-48 03.02.2016 Заповед за извършване на превоз за собствена сметка с ИСУЗУ с регистрационен номер РВ 4388 КМ. 
49 РД15-00-49 03.02.2016 Заповед за извършване на превоз за собствена сметка с Контейнеровоз ГАЗ 53 с регистрационен номер РВ 3254 

НН. 
50 РД15-00-50 03.02.2016 

Заповед за извършване на превоз за собствена сметка с „МИЦУБИШИ” с регистрационен номер РВ 6415 МХ. 
51 РД15-00-51 04.02.2016 Заповед за комисия, която да изготви списък на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване 

на територията на община Кричим. 
52 РД15-00-52 04.02.2016 Заповед за комисия за оценка и подбор на кандидатите за потребители по проект: „Независим живот за хората с 

увреждания в община Кричим. 
53 РД15-00-53 04.02.2016 Заповед за комисия за разглеждане на жалби и сигнали по проект: „Независим живот за хората с увреждания в 

община Кричим”. 

54 РД15-00-54 04.02.2016 Заповед за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни без пастир. 
55 РД15-00-55 04.02.2016 Заповед за обявяване на конкурс за длъжността младши експерт „Защита на потребителя, търговска и 

туристическа дейност”. 
56 РД15-00-56 

08.02.2016 
Заповед за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи, частна 

общинска собственост. 

57 РД15-00-57 08.02.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-429/30.11.2015 год. 
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Назначаване на Комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община 
Кричим. 

58 РД15-00-58 
08.02.2016 

Заповед за определяне на служители, които да имат достъп до системата за видеонаблюдение и при 

необходимост да преглеждат и свалят записи от същата. 
59 РД15-00-59 10.02.2016 Заповед за доброволно изпълнение за извършване на необходими СМР по премахване на ограда от каменна 

зидария на ул. „8-ми март” №17, ПИ с кадастрален идентификатор 39921.502.459, собственост на Светла 

Илиева Г ошева. 

60 
РД15-00-60 

16.02.2016 
Отмяна на заповед № РД15-00-310/04.11.2014 год. 

Заповед за определяне на служители за контрол по строителството в общинска администрация. 

61 
РД15-00-61 

16.02.2016 
Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.78.109 в местността „Чаирлъка”. 

62 
РД15-00-62 

16.02.2016 
Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.56.16 в местността „Куницата”. 

63 РД15-00-63 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.70.89 в местността „Джевизлика”. 

64 РД15-00-64 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.3.20 в местността „Горката”. 

65 РД15-00-65 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 

имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.6.63 в землището на гр. Кричим. 

66 
РД15-00-66 

16.02.2016 
Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.6.45 в местността „Гьола”. 

67 РД15-00-67 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.10.170 в местността „Орта бала”. 

68 
РД15-00-68 

16.02.2016 
Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.51.157 в местността „Слатината”. 

69 РД15-00-69 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.51.161 в местността „Слатината”. 

70 РД15-00-70 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.10.169 в местността „Узуналан”. 

71 РД15-00-71 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 

имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.48.116 в местността „Слатината”. 
72 РД15-00-72 

16.02.2016 
Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.62.14 в местността „Герена”. 

73 РД15-00-73 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.73.75 в местността „Чаирлъка”. 

74 РД15-00-74 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.65.64 в местността „Джевизлика”. 

75 РД15-00-75 16.02.2016 Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
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недвижим имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.65.1 в местността „Джевизлика”. 
76 РД15-00-76 

16.02.2016 
Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.65.8 в местността „Джевизлика”. 

77 РД15-00-77 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.74.18 в местността „Чаирлъка”. 

78 РД15-00-78 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.73.53 в местността „Чаирлъка”. 

79 РД15-00-79 
16.02.2016 

Заповед за обявяване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.65.66 в местността „Джевизлика”. 

80 
РД15-00-80 

16.02.2016 
Отмяна на Заповед № РД15-00-145/30.05.2013 и заповед № РД15-00-311/04.11.2014 год. Заповед за 

назначаване на ОЕСУТ при община Кричим. 

81 
РД15-00-81 

18.02.2016 
Заповед за комисия, която да извършва периодични проверки и проверки по сигнали на дървесната 

растителност в града. 

82 
РД15-00-82 

18.02.2016 
Заповед за командироване на гл. експерт в дирекция „Вътрешен контрол” в МФ за извършване на проверка на 

място в община Кричим за оценка на качеството на одитната дейност на ЗВО. 
83 РД15-00-83 22.02.2016 Заповед за комисия, която да проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, 

публична общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.503.50.6 ведно с покрива над стаята за 
монтиране на антенно-фидерни съоръжения с адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” №3. 

84 РД15-00-84 
22.02.2016 

Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 
39921.502.113 с административен адрес гр. Кричим, ул. „Георги Кирков” №5. 

85 РД15-00-85 
22.02.2016 

Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 
39921.502.387 с административен адрес гр. Кричим, ул. „Райко Даскалов” № 1-в. 

86 
РД15-00-86 

22.02.2016 
Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 
39921.4.418 в местността „Драгодан”. 

87 РД15-00-87 24.02.2016 Заповед за комисия, която да проведе публичен търг с явно наддаване за части от самостоятелен обект - частна 

общинска собственост с ПИ 39921.503.403.1.6 с адрес гр. Кричим, ул. „Никола Петков” №11. 

88 РД15-00-88 25.02.2016 Заповед за комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността младши експерт „ЗПТТД”. 

89 РД15-00-89 25.02.2016 Заповед за определяне на длъжностни лица, които да внасят материали в Общински съвет - Кричим. 
90 РД15-00-90 

26.02.2016 
Заповед за отмяна на заповед № РД 15-00-351/26.10.2012 год. 

Заповед за утвърждаване на Инструкция за деловодната дейност в община Кричим. 

91 РД15-00-91 26.02.2016 Заповед за определяне като разпоредители от втора степен с бюджетни кредити през 2016 година. 
92 РД15-00-92 

26.02.2016 
Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти 
във функция „Образование” за 2016 година. 

93 РД15-00-93 26.02.2016 Актуализация на бюджета за месец февруари 2016 година. 

94 РД15-00-94 26.02.2016 Заповед за определяне на 03.03.2016 год. и 04.03.2016 год. за работни дни на шофьори и сметосъбирачи.  
95 РД15-00-95 29.02.2016 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община 

Кричим за изплащане на възнагражденията на личните асистенти за месец януари 2016 година по проект „Нови 

възможности за грижа”. 
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96 РД15-00-96 29.02.2016 

Заповед за определяне на спечелилия кандидат в публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част 

от недвижим имот, публична общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.503.50.6 ведно с 

покрива над стаята за монтиране на антенно-фидерни съоръжения с адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” №3. 
97 РД15-00-97 29.02.2016 Заповед за назначаване на експертна комисия за извършване на експертиза и НТО на документите отложени от 

дейността при провеждане на избори за местна власт през 2011 година. 

98 РД15-00-98 29.02.2016 Заповед за Мултидисциплинарен екип на местно ниво за работа в случаи на деца в риск от ХИВ. 
99 РД15-00-99 29.02.2016 Заповед за Мултидисциплинарен екип на местно ниво за работа в случаи на деца в риск и/или жертви на 

насилие.. 

100 
РД15-00-100 02.03.2016 Заповед за определяне на дежурни длъжностни лица на 03.03.2016 год. /четвъртък/ във връзка с тържественото 

честване на Националния празник на Р.България. 

101 
РД15-00-101 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.3.102 в местността „Гегова ада”. 

102 
РД15-00-102 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.84.93 в местността „Адалъка”. 
103 РД15-00-103 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.27.68 в местността „Чукурлука”. 
104 РД15-00-104 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.25.65 в местността „Чукурлука”. 
105 РД15-00-105 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.26.74 в местността „Чукурлука”. 

106 
РД15-00-106 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.84.92 в местността „Адалъка”. 
107 РД15-00-107 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.22.58 в местността „Чукурлука”. 

108 
РД15-00-108 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.26.23 в местността „Чукурлука”. 
109 РД15-00-109 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.24.27 в местността „Чукурлука”. 

110 
РД15-00-110 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.26.29 в местността „Чукурлука”. 

111 
РД15-00-111 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.27.74 в местността „Чукурлука”. 

112 
РД15-00-112 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.25.64 в местността „Чукурлука”. 
113 РД15-00-113 02.03.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.84.104 в местността „Адалъка”. 

114 РД15-00-114 07.03.2016 Заповед за обявяване на конкурс за длъжността „Юрисконсулт”. 
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115 РД15-00-115 07.03.2016 Заповед за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 15 броя помещения, публична 

общинска собственост - лекарски кабинети в сградата на „Градска поликлиника”. 
116 РД15-00-116 08.03.2016 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община 

Кричим за изплащане на възнагражденията на личните асистенти за месец януари 2016 година по проект „Нови 
възможности за грижа”. 

117 РД15-00-117 08.03.2016 Заповед за извършване на проверка на ул. „1-ви май”, ПИ с кадастрален идентификатор 39921.501.61. 
118 РД15-00-118 11.03.2016 Заповед за отмяна на заповед №РД15-00-152/28.05.2014 год. 

Определяне на длъжностни лица за водене, поддържане и контрол на публичния регистър на сдруженията на 

собствениците на сгради в режим на етажна собственост. 
119 РД15-00-119 11.03.2016 Заповед за отмяна на заповед №РД15-00-21/26.01.2016 год. 

Определяне на мл.експерт „ЗПТТД” за длъжностно лице, което да съставя АУАН по чл.47 от ЗНП. 

120 
РД15-00-120 21.03.2016 Заповед за определяне на работно време на назначената по Национална програма „Обучение и заетост на хора с 

трайни увреждания”. 

121 
РД15-00-121 21.03.2016 Заповед за определяне на Екип за управление по Национална програма „Обучение и заетост на хора с трайни 

увреждания”. 

122 РД15-00-122 23.03.2016 Заповед за комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Юрисконсулт”. 

123 РД15-00-123 23.03.2016 Заповед за определяне на Екип за управление на проект „Обучение и заетост за младите хора”. 
124 РД15-00-124 23.03.2016 Заповед за определяне на работно време на лицата на длъжност „работник - озеленяване” и „работник 

поддръжка” по проект „Обучение и заетост за младите хора”. 
125 РД15-00-125 23.03.2016 Заповед за забрана ползването и достъпа на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж 

„Заведение - кафе със сепарета в него” в ПИ 39921.504.24. 
126 РД15-00-126 24.03.2016 

Заповед за провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от самостоятелен 
обект - частна общинска собственост с ПИ 39921.503.403.1.6 с адрес гр. Кричим, ул. „Никола Петков” №11. 

127 РД15-00-127 28.03.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-186/25.06.2014 год. 

Заповед за определяне на служители, които да следят за законосъобразност преди вземане на решения за 

поемане на задължения и извършване на разход. 
128 РД15-00-128 28.03.2016 

Отмяна на Заповед № 15-00-231/13.07.2012 год. 

Определяне на подотчетни лица, които имат право да получават средства за извършване на стопански разходи. 
129 РД15-00-129 28.03.2016 Заповед за определяне на мл. експерт „ЗПТТД” за длъжностно лице, което да извършва вписвания в Регистъра 

на местните поделения на вероизповеданията. 
130 РД15-00-130 28.03.2016 Заповед за отмяна на Заповед № РД15-00-56/21.02.2013 год. Назначаване на Звено за защита на 

потребителите. 

132 РД15-00-132 28.03.2016 Актуализация на бюджета за месец март 2016 година. 
133 РД15-00-133 28.03.2016 Заповед за отмяна на Заповед № РД15-00-35/15.02.2013 год. Назначаване на Постоянно действаща комисия по 

етика. 

134 РД15-00-134 28.03.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-169/21.05.2012 год. 
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Заповед за определяне на служители, които да дават дежурства на общински пазар - Кричим за почистването 
му в неделните дни. 

135 РД15-00-135 28.03.2016 Заповед за отмяна на Заповед № РД15-00-307/29.10.2014 год. 

Заповед за определяне на длъжностни лица пред, които осъдените на „Пробация” да изпълняват наложената им 

пробационна мярка - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”. 
136 РД15-00-136 29.03.2016 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община 

Кричим за изплащане на възнагражденията на личните асистенти за месец януари 2016 година по проект „Нови 
възможности за грижа”. 

137 РД15-00-137 30.03.2016 

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамково 
споразумение за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1 /т.1-5/ и ал.3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж 
/Дейност 1/ и обследване за енергийната ефективност на сгради /Дейност 2/ на сгради, които попадат в обхвата 
на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от 2016 год. 

138 РД15-00-138 30.03.2016 

Отмяна на заповед № РД15-00-213/29.06.2012 год. 

Назначаване на постоянно действаща комисия във връзка с чл.92, ал.8 от Закона за гражданската регистрация. 

139 РД15-00-139 31.03.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-02-18/04.01.2016 година, считано от 31.01.2016 год. 
140 РД15-00-140 01.04.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка по документи и на място за собствеността, владението и 

стопанисването на поземлен имот с кадастрален идентификатор ПИ 39921.10.267 в местността „Баталиите” в 

землището на гр. Кричим. 
141 РД15-00-141 01.04.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-63/16.02.2016 год. 

Заповед за обявяване на купувач, класиран на второ място в публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

недвижим имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.70.89 в местността „Джевизлика”. 
142 РД15-00-142 01.04.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-61/16.02.2016 год. 

Заповед за обявяване на купувач, класиран на второ място в публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

недвижим имот - частна общинска собственост с ПИ 39921.78.109 в местността „Чаирлъка”. 
143 РД15-00-143 04.04.2016 Заповед за оттегляне на публична покана с предмет: „Изработване на работен проект и осъществяване на 

авторски надзор за обект: „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на 
община Кричим”. 

144 РД15-00-144 04.04.2016 Заповед за определяне на реда за поставяне на резолюции и пререзолюции на регистрираните входящи 

документи. 

145 РД15-00-145 04.04.2016 Заповед за назначаване на Оперативен щаб за действие при заплаха или извършване на терористичен акт. 
146 РД15-00-146 06.04.2016 Заповед за полагане на обществено полезен труд от Антон Юлиянов Пашов във връзка с наложена 

възпитателна мярка на МКБППМН. 
147 РД15-00-147 06.04.2016 Заповед за определяне на минимална средна месечна посещаемост на децата в група, формирана в ОДЗ-та на 

територията на община Кричим. 

148 РД15-00-148 07.04.2016 Заповед за допълнително възнаграждение на медицинския персонал в учебните заведения и обединените 
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детски заведения. 
149 РД15-00-149 07.04.2016 Заповед за комисия, която да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 15 броя помещения, 

публична общинска собственост - лекарски кабинети в сградата на „Градска поликлиника”. 
150 РД15-00-150 08.04.2016 Заповед за прекратяване на отпуск за гледане на дете до 2 годишна възраст на ст. счетоводител, считано от 

11.04.2016 год. 
151 РД15-00-151 11.04.2016 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 

консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Кричим, за 

получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”, 
процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително 
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци” 

152 РД15-00-152 12.04.2016 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община 
Кричим за изплащане на възнагражденията на работещите по проект „Обучение и заетост на младите хора” по 
ОП „РЧР” за месец март 2016 год. 

153 РД15-00-153 12.04.2016 Заповед за забрана паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и изгарянето на сухи треви и растителни 

остатъци в земеделски земи. 
154 РД15-00-154 12.04.2016 

Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-35/04.02.2015 година. Назначаване на Общински съвет по сигурност. 
155 РД15-00-155 12.04.2016 Заповед за директорите на ОДЗ ежемесечно да представят подробен доклад за предприетите от тях действия за 

реализиране на икономии в бюджета на ОДЗ в частта на делегираната от държавата дейност. 
156 РД15-00-156 13.04.2016 Заповед за комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите за определяне на изпълнител по реда на глава 

8 „а” от ЗОП с предмет: „Изработване на работен проект и осъществяване на авторски надзор за обект 
„Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим”. 

157 РД15-00-157 13.04.2016 Заповед за определяне на спечелилите участници в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 15 

броя помещения, публична общинска собственост - лекарски кабинети в сградата на „Градска поликлиника”. 

158 РД15-00-158 13.04.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на общинските пътища на територията на община Кричим. 
159 РД15-00-158 А 18.04.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-03-12/31.03.2016 год. за ползване на социална услуга „Личен 

асистент”. 

160 
РД15-00-159 18.04.2016 Заповед за определяне на категория „Една звезда” на заведение за хранене и развлечение: кафе-аперитив 

„Тихия кът”. 

161 РД15-00-160 18.04.2016 Заповед за определяне на категория „Две звезди” на заведение за хранене и развлечение: ресторант „Форум”. 

162 
РД15-00-161 18.04.2016 Заповед за определяне на категория „Две звезди” на заведение за хранене и развлечение: кафе-аперитив 

„Били”. 

163 РД15-00-162 18.04.2016 Заповед за обявяване на конкурс за длъжността Ръководител звено за вътрешен одит. 

164 РД15-00-163 19.04.2016 Заповед за налагане на наказание „Предупреждение за уволнение” на директор на ОДЗ „Незабравка”. 

166 РД15-00-165 20.04.2016 Заповед за залагане в класификатора на адресите бул. „Цар Иван Асен II” № 22а. 
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167 РД15-00-166 21.04.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-271/23.09.2014 год. 

Назначаване на постоянно действаща комисия, която да определи терени за обезвреждане на странични 

животински продукти. 

168 
РД15-00-167 25.04.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.51.157 в местността „Слатината”. 
169 РД15-00-168 25.04.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.10.169 в местността „Узун алан”. 
170 РД15-00-169 25.04.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.51.161 в местността „Слатината”. 
171 РД15-00-170 25.04.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.10.170 в местността „Орта бала”. 
172 РД15-00-171 25.04.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.3.20 в местността „Горката”. 
173 РД15-00-172 25.04.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.62.14 в местността „Герена”. 
174 РД15-00-173 25.04.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.78.127 в местността „Чаирлъка”. 
175 РД15-00-174 25.04.2016 Заповед за определяне на купувач на 1А ид.ч. от недвижим имот - частна общинска собственост, а именно ПИ с 

кадастрален идентификатор 39921.504.672 с адрес гр. Кричим, ул. „Крали Марко” № 36. 
176 РД15-00-175 25.04.2016 Заповед за определяне на купувач на 1А ид.ч. от недвижим имот - частна общинска собственост, а именно ПИ с 

кадастрален идентификатор 39921.504.672 с адрес гр. Кричим, ул. „Крали Марко” №36. 
177 РД15-00-176 26.04.2016 Заповед за определяне на 29.04.2016 год. /петък/ и 02.05.2016 год. /понеделник/ за работни дни на шофьори и 

сметосъбирачи. 

178 РД15-00-177 26.04.2016 Заповед за определяне на 06.05.2016 год. /петък/ за работен ден на шофьори и сметосъбирачи. 
179 РД15-00-178 26.04.2016 Заповед за комисия, която да разгледа постъпилите заявления за ползване на пасища и мери за стопанската 

2016/2017 год. 
180 РД15-00-179 26.04.2016 Заповед за прекратяване на процедурата по повторно провеждания публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на части от самостоятелен обект - частна общинска собственост с идентификатор 39921.503.403.1.6. с 
адрес гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 11. 

181 РД15-00-180 26.04.2016 Актуализация на бюджета за месец април 2016 година. 
182 РД15-00-181 28.04.2016 Заповед за комисия, която да проведе процедура: „Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне 

на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 /т.1-

5/ и ал.3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна 

ефективност на сгради в гр. Кричим. 
183 РД15-00-182 28.04.2016 Заповед за директор „Финанси” да заверява копия на документи с „Вярно с оригинала” по проект „Обучение и 

заетост на младите хора” по ОП „РЧР”. 
184 РД15-00-183 28.04.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ 39921.501.313 с административен адрес: гр. 

Кричим, ул. „Втори юни” № 3 във връзка с постъпила молба вх. № 13-00-271/25.04.2016 год. 
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185 РД15-00-184 03.05.2016 Заповед за допълване на заповед № РД15-00-127/28.03.2016 год. 

186 
РД15-00-185 05.05.2016 Заповед за назначаване на постоянно действаща комисия, която да извършва проверки на стадион „Христо 

Ботев” след всяко проведено мероприятие и да констатира нарушения на нормите на Наредба №1. 
187 РД15-00-186 09.05.2016 Заповед за премахване на незаконен строеж, представляващ „Сграда на два етажа” в ПИ с кадастрален 

идентификатор 39921.10.267 в местността „Баталиите”. 

188 
РД15-00-187 09.05.2016 Заповед за премахване на незаконен строеж, представляващ „Паянтова стопанска постройка” в ПИ с 

кадастрален идентификатор 39921.10.267 в местността „Баталиите”. 
189 РД15-00-188 09.05.2016 Заповед за премахване на незаконен строеж, представляващ „Масивна тоалетна” в ПИ с кадастрален 

идентификатор 39921.10.267 в местността „Баталиите”. 
190 РД15-00-189 09.05.2016 

Заповед за комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Ръководител на Звено вътрешен одит” 

191 РД15-00-190 09.05.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-80/16.02.2016 год. 

Заповед за назначаване на Общински експертен съвет по устройство на територията при община Кричим. 
192 РД15-00-191 10.05.2016 Заповед за комисия, която да проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на 

община Кричим, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 

2014 - 2020 г.”, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 

включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 

зелени и биоразградими отпадъци”. 
193 РД15-00-192 10.05.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ 39921.504.91 и ПИ 39921.504.92 във връзка с 

жалба вх. № 13-00-342/04.05.2016 год. 
194 РД15-00-193 10.05.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-358/08.11.2013 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. 

195 РД15-00-194 10.05.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на ул. „2-ри юни” №2 
196 РД15-00-195 11.05.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.78.109 в местността „Чаирлъка”. 
197 РД15-00-196 11.05.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.78.109 в местността „Джевизлика”. 
198 РД15-00-197 11.05.2016 Заповед за определяне на 23.05.2016 год. /понеделник/ и 24.05.2016 год. /вторник/ за работни дни на шофьори и 

сметосъбирачи. 
199 РД15-00-198 12.05.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-472/21.12.2015 година. 

Назначаване на постоянна общинска комисия, която да съгласува схеми за разполагане на временни 
преместваеми съоръжения на общински имоти. 

200 РД15-00-199 12.05.2016 Заповед за определяне на служители за контрол по строителството в общинска администрация. 

201 РД15-00-200 13.05.2016 Заповед за определяне на месечни лимити за всеки служебен телефонен пост. 

202 РД15-00-201 17.05.2016 Заповед за медицинска сестра с месторабота ДЦСХ да изпълнява задълженията си на медицинска сестра на 
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19.05.2016 год. в НУ „Васил Левски” до приключване на мероприятието. 
203 РД15-00-202 17.05.2016 Заповед за прекъсване, ползването на платен годишен отпуск на медицинска сестра в ОДЗ „Ралица”, считано от 

16.05.2016 год. 
204 РД15-00-203 18.05.2016 Заповед за безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за 

изплащане на възнаграждения на работещите по договор № 03М-1-06-14-268#10/17.03.2016 год. по проект 

„Обучение и заетост на младите хора”. 
205 РД15-00-204 18.05.2016 Заповед за определяне на дежурни длъжностни лица на 24.05.2016 год. във връзка с тържественото честване на 

24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

206 
РД15-00-205 26.05.2016 Заповед за определяне на 28.05.2016 год. /събота/ и 29.05.2016 год. /неделя/ за работни дни за работник 

поддръжка зелените площи. 
207 РД15-00-206 26.05.2016 Заповед за определяне на 28.05.2016 год. /събота/ и 29.05.2016 год. /неделя/ за работни дни за работници 

поддръжка зелените площи и контрол по управление на дейностите с отпадъците. 

208 
РД15-00-207 26.05.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-55/21.02.2013 год. 

Определяне на постоянно действаща комисия по безопасност на движението. 

209 РД15-00-208 27.05.2016 Заповед за прекъсване, ползването на платен годишен отпуск на и.д. РЗВО, считано от 30.05.2016 год. 

210 
РД15-00-209 30.05.2016 Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска 

собственост. 

211 
РД15-00-210 30.05.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-190/09.05.2016 год. 

Заповед за назначаване на Общински експертен съвет по устройство на територията. 

212 РД15-00-211 30.05.2016 Актуализация на бюджета за месец май 2016 година. 
213 РД15-00-212 30.05.2016 Заповед за оперативна група, която да организира и проведе тренировката с реално задействане на сиренната 

система на 02.06.2016 год. 
214 РД15-00-213 30.05.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.65.1 в местността „Джевизлика”. 
215 РД15-00-214 30.05.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.65.8 в местността „Джевизлика”. 

216 
РД15-00-215 30.05.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.65.64 в местността „Джевизлика”. 
217 РД15-00-216 30.05.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.65.66 в местността „Джевизлика”. 

218 
РД15-00-217 30.05.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.73.75 в местността „Чаирлъка”. 
219 РД15-00-218 30.05.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.74.18 в местността „Чаирлъка”. 

220 
РД15-00-219 

01.06.2016 
Заповед за определяне на дежурни служители и работници за 04.06.2016 год. във връзка с кампанията да „Да 

изчистим България заедно 2016”. 

221 
РД15-00-220 

01.06.2016 
Заповед за определяне на работното време на назначеното по НП „ЗОХТУ” лице на длъжност „работник - 
поддръжка”. 
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222 
РД15-00-221 

02.06.2016 
Заповед за определяне на отговорни служители по райони на 04.06.2016 год. /събота/ във връзка с кампанията 

„Да изчистим България заедно 2016”. 
223 РД15-00-222 

02.06.2016 
Заповед за назначаване на постоянно действаща работна група, която да извършва периодични проверки за 

завземането на общински земи и терени и части от тях. 
224 РД15-00-223 

02.06.2016 
Заповед за определяне на ръководители на потребителите и непотребителите от ДЦСХ по време на 
организираното туристическо пътуване по маршрут Кричим-Дорково-Велинград. 

225 РД15-00-224 
02.06.2016 

Заповед за определяне на работното време на работниците и служителите в Общински младежки дом - Кричим. 

226 
РД15-00-225 

02.06.2016 
Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.73.53 в местността „Чаирлъка”. 
227 РД15-00-226 03.06.2016 Заповед за определяне на 04.06.2016 год. /събота/ и 05.06.2016 год. /неделя/ за работни дни за работник 

поддръжка зелените площи. 

228 
РД15-00-227 03.06.2016 Заповед за определяне на 04.06.2016 год. /събота/ и 05.06.2016 год. /неделя/ за работни дни за работник 

поддръжка зелените площи и контрол по управление на дейностите с отпадъците. 
229 РД15-00-228 03.06.2016 Заповед за провеждане на 72-часова проба при експлоатационни условия на обект: „Вътрешно преустройство 

на бивша зала за танци за нуждите на фитнес зала в сграда идентификатор ПИ 39921.503.50.1. 

230 РД15-00-229 06.06.2016 Заповед за прекъсване ползването на платен годишен отпуск на сметосъбирач, считано от 06.06.2016 год. 
231 РД15-00-230 

06.06.2016 
Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ 39921.504.578 с адрес ул. „Явор” №11 във 

връзка с жалба вх.№ 13-00-407/31.05.2016 год. 
232 РД15-00-231 07.06.2016 

Заповед за определяне на местата за работа на групата за оповестяване и доставяне на запас в община Кричим. 
233 РД15-00-232 09.06.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-119/11.03.2016 год. 

Определяне на юрисконсулт при община Кричим за длъжностно лице, което да съставя Актове за установяване 

на административни нарушения по чл.47 от ЗНП. 
234 РД15-00-233 09.06.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-57/08.02.2016 год. 

Назначаване на Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в 

община Кричим. 
235 РД15-00-234 09.06.2016 

Заповед за определяне на общи изисквания към оградите, съобразно видовете устройствени зони и територии. 
236 РД15-00-235 

10.06.2016 
Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на ул. „Капитан Райчо” № 22 във връзка с подадена 

жалба. 
237 РД15-00-236 

10.06.2016 
Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 
39921.48.116 в местността „Слатината”. 

238 РД15-00-237 
10.06.2016 

Заповед за спиране на СМР на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 39921.504.389.1, находяща се в 

ПИ 39921.504.389, гр. Кричим, ул. „Капитан Райчо” № 22 

239 РД15-00-238 13.06.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с кадастрален идентификатор 
39921.504.672 с адрес гр. Кричим, ул. „Крали Марко” № 36. 

240 РД15-00-239 13.06.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на ул. „Цар Симеон”. 
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241 РД15-00-240 13.06.2016 Заповед за назначаване на общинска комисия по водоспасителна дейност. 
242 РД15-00-241 13.06.2016 Заповед за противопожарни мерки за опазване житните посеви, тревната растителност и горския фонд от 

пожари. 
243 РД15-00-242 14.06.2016 Заповед за премахване на незаконен строеж: основен ремонт на покрив на покрив на съществуваща масивна 

едноетажна жилищна сграда” в ПИ 39921.504.389 с адрес гр. Кричим ул. „Капитан Райчо” № 22. 
244 РД15-00-243 15.06.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ 39921.503.230 и ПИ 39921.503.229 с адреси гр. 

Кричим, ул. „Дружба” № 7 и ул. „Дружба” № 9. 
245 РД15-00-244 17.06.2016 Заповед за безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за 

изплащане на възнаграждения на работещите по договор № 03М-1-06-14-268#10/17.03.2016 год. по проект 

„Обучение и заетост на младите хора”. 
246 РД15-00-245 17.06.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.504.547 с адрес ул. „Никола Петков”. 

247 РД15-00-246 17.06.2016 Заповед за определяне на служители за контрол по строителството в община Кричим. 
248 РД15-00-247 17.06.2016 Заповед за комисия, която да опише и приеме наетия кабинет № 4 а и б в сградата на Поликлиника - Кричим, 

ПИ 39921.502.406. 
249 РД15-00-248 20.06.2016 

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски 
услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Кричим, за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”, процедура за набиране 
на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”. 

250 РД15-00-249 
20.06.2016 

Заповед за забрана за провеждане на тържества на открито на ул. „Кирил и Методий”; ул. „Ген. Скобелев”, 

ул.”Крали Марко”; „ул. „Бобище”; ул. „Оборище”; ул. „Байкал”; ул. „Явор”; ул. „Ясен” и ул. „Бук”. 

251 РД15-00-250 21.06.2016 Заповед за определяне на работното време на шофьори и сметосъбирачи през летните месеци. 

252 РД15-00-251 23.06.2016 Заповед за изменение на т.2 на Приложение №1 към заповед № РД15-00-121/21.03.2016 год. 
253 РД15-00-252 24.06.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-247/17.06.2016 год. 

Назначаване на комисия, която да опише и приеме наетия кабинет № 4 а и б в сградата на Поликлиника - 

Кричим, ПИ 39921.502.406. 
254 РД15-00-253 27.06.2016 Заповед за определяне на работното време на работещите по проект: „Обучение и заетост за младите хора”, 

считано от 28.06.2016 год. 
255 РД15-00-254 28.06.2016 Заповед за безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за 

изплащане на възнаграждения на работещите по договор № 03М-1-06-14-268#10/17.03.2016 год. по проект 

„Обучение и заетост на младите хора”. 

256 РД15-00-255 28.06.2016 Актуализация на бюджета за месец юни 2016 год. 
257 РД15-00-256 29.06.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на ул. „Цар Симеон” и да опише вида и състоянието 

на дърветата, храстовидната и др. растителност на тротоара по улицата. 

258 РД15-00-257 30.06.2016 Заповед за сформиране на доброволно формирование и определяне на ръководител и заместник-ръководител 
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на доброволното формирование и определяне на водачите, които имат право да управляват специализиран 

пожарен автомобил, собственост на община Кричим. 
259 РД15-00-258 30.06.2016 Заповед за определяне на основната работна заплата на директор на ОДЗ „Незабравка”, считано от 01.10.2015 

год. 

260 
РД15-00-259 01.07.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-185/25.06.2014 год. 

Назначаване на постоянно действаща комисия, която да преглежда ДМА в момента на придобиването им. 

261 
РД15-00-260 01.07.2016 Заповед за определяне на работното време на гл. спец. „С и ПОС”, озеленител и поддръжка градини и зелени 

площи. 
262 РД15-00-261 04.07.2016 Решение за класиране на участниците от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 /т.1-5/ и ал.3 от ЗУТ и съставяне на 
технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Кричим”. 

263 РД15-00-262 04.07.2016 

Заповед за прекратяване на договор № РД16-00-39/15.01.2016 год. за възлагане на обществена поръчка по реда 

на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни и други материали и консумативи за нуждите на 

община Кричим през 2016 год., обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон”. 
264 РД15-00-263 05.07.2016 Заповед за комисия, която да проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи, частна 

общинска собственост. 
265 РД15-00-264 06.07.2016 Заповед за комисия във връзка с чл.11, ал.4 и чл.13а, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

266 РД15-00-265 06.07.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място на ул. „Цар Симеон” № 27. 
267 РД15-00-266 07.07.2016 Заповед за изработване на ПУП-ПЗ на обект: „Базова станция на GLOBUL GSM/UMTS №3175 в обхвата на 

имот с проектен идентификатор № 39921.100.951. 

268 
РД15-00-267 07.07.2016 Заповед за изработване на ПУП-ПП на обект: „Път за достъп до базова станция на GLOBUL GSM/UMTS 

№3175 в обхвата на имот с проектен идентификатор № 39921.100.952. 
269 РД15-00-268 07.07.2016 Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор № 39921.301. 2 в местността „СУХ 

ДОЛ” за реализиране на обект на техническата инфраструктура „Площадка за компостираща инсталация за 

разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци” и промяна предназначението на земята по ЗОЗЗ и 

ППЗОЗЗ. 
270 РД15-00-269 07.07.2016 Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор № 39921.6.35 в местността „ГЬОЛА” 

за обект: „Склад за земеделска техника”. 
271 РД15-00-270 11.07.2016 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на 

технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за път - PAZ1041/III-375, Бяга - 

Исперихово - Козарско”. 

272 РД15-00-271 12.07.2016 Заповед за определяне на основна работна заплата на директор на ОДЗ „Ралица”, считано от 01.10.2015 год. 
273 РД15-00-272 12.07.2016 Заповед за извършване на основен ремонт на покрива на сграда с кадастрален идентификатор № 

39921.501.645.1 на ул. „Цар Симеон” №27. 

274 РД15-00-273 12.07.2016 Заповед за определяне на служители от община Кричим, които да съставят АУАН по реда на ЗУТ. 
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275 РД15-00-274 13.07.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ 39921.10.267 в местността „Баталиите”. 
276 РД15-00-275 18.07.2016 Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска 

собственост. 
277 РД15-00-276 22.07.2016 Заповед за назначаване на комисия, която да извърши проверка на място на ПИ 39921.502.201, с 

административен адрес на ул. „Иглика” 11 

278 РД15-00-277 22.07.2016 Заповед за назначаване на комисия, която да извърши проверка на място на ПИ 39921.504.656, с 

административен адрес на ул.”Крали Марко” 12 

279 РД15-00-278 22.07.2016 Заповед за прекратяване на Договор за наем № РД 16-00-172/16.10.2014 между община Кричим и „Д-р Емилия 

Караиванова-АИППМП” ЕООД 

280 РД15-00-279 22.07.2016 Заповед за назначаване на комисия, която да постави заверено копие от Заповед № РД15-00-278/22.07.2016 

ведно с протокол на входната врата на кабинет № 4 а, б, в, находящ се в сградата на градската поликлиника в 

гр. Кричим 

281 
РД15-00-280 25.07.2016 Заповед за назначаване на комисия, която да констатира използването на кабинет № 4, находящ се в сградата 

на Поликлиниката в гр. Кричим 

282 РД15-00-281 25.07.2016 Заповед за временно изпълняване на задълженията на призовкар от чистач Младежки дом 
283 РД15-00-282 25.07.2016 Заповед за признаване на промяна в чуждестранен акт за брак на лица, изх. № 53/24.03.2016 - Република 

Гърция 

285 РД15-00-284 25.07.2016 Заповед за актуализация на бюджета за месец юли 2016 година. 

286 РД15-00-285 27.07.2016 Заповед за изземване на лекарски кабинет № 4 а,б,в находящ се в сградата на Поликлинка - гр. Кричим 
287 РД15-00-286 27.07.2016 Заповед за определяне на работно време на работещите по проект „Обучения и заетост за младите хора” на 

община Кричим по ОП „Развитие на човешките ресурси” 

288 
РД15-00-287 27.07.2016 Заповед за удължаване на срока за събиране на оферти за обществена поръчка за избор на изпълнител с 

предмет: „Доставка на инертни материали и бетон за нуждите на община Кричим” 

289 РД15-00-288 27.07.2016 Заповед за отмяна на Заповед РД15-00-249/20.06.2016 г. 

290 РД15-00-289 29.07.2016 Заповед - забрана ползването на платен годишен отпуск на деловодител при община Кричим. 
291 РД15-00-290 

01.08.2016 
Заповед за привеждане в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование 

за преименуване от ОДЗ на ОДГ на „Незабравка” и „Ралица”. 
292 РД15-00-291 

01.08.2016 
Заповед за упълномощаване на директор „Финанси” за получаване на достъп до ел. поща във връзка с 
прилагане на Решение 593/20.07.2016 на МС. 

293 РД15-00-292 01.08.2016 Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка на място в ПИ с кадастрални идентификатори 
39921.501.329, 39921.501.338, 39921.501.337, 39921.501.330, 39921.501.328 и 39921.502.504 по кадастралната 
карта на община Кричим. 

294 РД15-00-293 02.08.2016 Заповед за назначаване на комисия, която да проведе Публично състезание с предмет: „Изработване на 
технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за път - PAZ1041/III-375, Бяга- 
Исперихово-Козарско-Граница общ. /Брацигово-Кричим/ - Кричим-/Ш-866/, в участък от Граница общ. 
/Брацигово-Кричим/ до начало на гр. Кричим, с който ще кандидатства община Кричим за финансиране по 
ПРСП 2014-2020”. 

295 РД15-00-294 02.08.2016 Заповед за назначаване на комисия за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на обява с 
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предмет: „Доставка на инертни материали и бетон за нуждите на община Кричим”. 
296 РД15-00-295 

02.08.2016 
Заповед за назначаване на комисия за приемане на лекарски кабинет №49, находящ се в Поликлиника Кричим. 

297 РД15-00-296 
02.08.2016 

Заповед за постоянно действаща комисия, която да определя бенефициентите, които ще ползват услугата 

„Осигуряване на топъл обяд”. 
298 РД15-00-297 

02.08.2016 
Заповед за одобряване на ПУП - ПРЗ за промяна предназначението и начина на трайно ползване на ПИ с 
кадастрален идентификатор 39921.301.2 местност „Сух дол” в „Площадка за компостираща инсталация”. 

299 РД15-00-298 02.08.2016 Заповед за отмяна на Заповед № РД15-00-127/28.03.2016 год. 

Заповед за определяне на служители, които да следят за законосъобразност преди вземане на решения за 

поемане на задължения и извършване на разход. 
300 РД15-00-299 

02.08.2016 
Заповед за привеждане в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование 

за преименуване от ОДЗ на ДГ на „Незабравка” и „Ралица”. 
301 РД15-00-300 03.08.2016 Заповед за безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за 

изплащане на възнаграждения на работещите по договор № 03М-1-06-14-268#10/17.03.2016 год. по проект 

„Обучение и заетост на младите хора”. 
302 РД15-00-301 03.08.2016 Заповед за извършване на основен ремонт на покрив на сграда с кадастрален идентификатор 39921.504.656.1 на 

ул. „Крали Марко” №12. 
303 РД15-00-302 03.08.2016 Заповед за служебно възлагане на гл. архитект за изработване на технически спецификации необходими за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект, КСС и последващо 

осъществяване на авторски надзор за обекти Кухненски блок - столова, основен ремонт на основен училищен 

корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворно пространство на СОУ „П.Р.Славейков” - обособена 

позиция I и обособена позиция II „Изработване на технически проект, КСС и последващо осъществяване на 

авторски надзор за обекти физкултурен салон и плувен басейн на СОУ „П.Р.Славейков”. 
304 РД15-00-303 05.08.2016 Заповед за премахване на незаконен строеж: „Масивна едноетажна сграда” в ПИ 39921.504.547, сградата с 

идентификатор 39921.504.547.5. 
305 РД15-00-304 05.08.2016 Заповед за премахване на незаконен строеж: „Масивна едноетажна сграда” в ПИ 39921.504.547, сградата с 

идентификатор 39921.504.547.7. 
306 РД15-00-305 05.08.2016 Заповед за премахване на незаконен строеж: „Масивна едноетажна сграда” в ПИ 39921.504.547, сградата с 

идентификатор 39921.504.547.6. 
307 РД15-00-306 08.08.2016 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на 

технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти Кухненски блок - столова, 

основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворно пространство на 
СОУ „П.Р.Славейков” - обособена позиция I и обособена позиция II „Изработване на технически проект, КСС и 
последващо осъществяване на авторски надзор за обекти физкултурен салон и плувен басейн на СОУ 
„П.Р.Славейков”. 

308 РД15-00-307 
08.08.2016 

Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ с кадастрален идентификатор 39921.501.326, 

39921.501.339 и 39921.501.714 на ул. „Никола Вапцаров”. 

309 РД15-00-308 09.08.2016 Заповед за ст.счетоводител при община Кричим да полага втори подпис съгласно изискванията на СФУК в 
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община Кричим и изготвя отговори на текуща кореспонденция със срок незабавно. 
310 РД15-00-309 09.08.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-163/04.06.2015 год. 

При констатиране на нарушения на Наредба №1 или подаване на жалби от потърпевши граждани за наднормен 

шум да бъдат извършвани проверки от компетентните органи в присъствието на ст.спец. „УОМП” и служителя 

по контрол по управлението на дейностите с отпадъци. 
311 РД15-00-310 09.08.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-164/04.06.2015 год. 

Служителите от деловодство да предоставят копие от издаденото разрешение за провеждане на мероприятие на 

заместник-кметовете и на секретаря на община Кричим. 
312 РД15-00-311 

10.08.2016 
Заповед за прилагане на доказателствен документ за платен данък при придобиване на имущество при 

подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ. 
313 РД15-00-312 

12.08.2016 
Заповед за определяне на технически екип по подготовката и провеждането на избори за президент и 

вицепрезидент на РБ. 

314 РД15-00-313 16.08.2016 Заповед за премахване на дървесна растителност. 

315 РД15-00-314 16.08.2016 Заповед премахване на дървесна растителност. 
316 РД15-00-315 17.08.2016 Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.93.8 в местността 

„Адалъка”. 
317 РД15-00-316 

22.08.2016 
Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 39921.6.45 в местността „Гьола”. 

318 РД15-00-317 
22.08.2016 

Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 39921.56.16 в местността „Куницата”. 

319 РД15-00-318 
22.08.2016 

Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 39921.6.63 - овощна градина. 

320 РД15-00-319 
22.08.2016 

Отмяна на заповед № РД15-00-416А/09.11.2015 год. 

Делегиране права на зам.-кметове на община Кричим при отсъствието на Кмета. 

321 РД15-00-320 22.08.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-250/21.06.2016 год. 

322 РД15-00-321 22.08.2016 Заповед за прекъсване ползването на платен год. отпуск на Директор „Финанси” за 23.08.2016 год. 
323 РД15-00-322 24.08.2016 Заповед за удължаване срока за събиране на оферти за обществената поръчка за избор на изпълнител по реда на 

чл.187, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, ДСП, 
финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария - финансирана от АСП и Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане през 2016 год”. 
324 РД15-00-323 24.08.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-253/27.06.2016 год. 

Определяне на работно време на наставник и „работник озеленяване”, считано от 25.08.2016 год. 
325 РД15-00-324 24.08.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-286/27.07.2016 год. 

Определяне на работно време на „работник поддръжка”, считано от 25.08.2016 год. 

326 РД15-00-325 24.08.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-260/01.07.2016 год. 
Определяне на работно време на гл. спец. „С и ПОС”, озеленител и поддръжка градини и зелени площи 

считано от 25.08.2016 год. 
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327 РД15-00-326 24.08.2016 Заповед за определяне на дежурни служители и работници на 27.08.2016 год. и 28.07.2016 год. във връзка 

празника на гр. Кричим. 
328 РД15-00-327 24.08.2016 Заповед за определяне на дежурни работници по поддръжка на общинска собственост на 27.08.2016 год. и 

28.07.2016 год. във връзка празника на гр. Кричим. 
329 РД15-00-328 24.08.2016 Заповед за определяне на мл. експерт „ОС” и специалист „ИРСД” за дежурни на 26.08.2016 год. и 27.07.2016 

год. във връзка празника на гр. Кричим. 
330 РД15-00-329 25.08.2016 Заповед за определяне на дежурни шофьори и сметосъбирачи на 27.08.2016 год. и 28.07.2016 год. във връзка 

празника на гр. Кричим. 

331 РД15-00-330 29.08.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-12-15/31.03.2016 год. 

332 РД15-00-331 29.08.2016 Актуализация на бюджета за месец август 2016 год. 
333 РД15-00-332 30.08.2016 

Заповед за комисия, която да проведе публично състезание с предмет: „Изработване на технически проект, 
КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти Кухненски блок - столова, основен ремонт на 
основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворно пространство на СОУ „П.Р.Славейков” 

- обособена позиция I и обособена позиция II „Изработване на технически проект, КСС и последващо 
осъществяване на авторски надзор за обекти физкултурен салон и плувен басейн на СОУ „П.Р.Славейков”. 

334 РД15-00-333 30.08.2016 Заповед за комисия, която да проведе обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на чл.187, ал.1 от 

ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня и Домашен социален 
патронаж” 

335 РД15-00-334 31.08.2016 Заповед за комисия, която да проведе обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на чл.187, ал.1 от 
ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за подготовка на заявление за 

подпомагане на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път „PAZ1041/III-375, Бяга - Исперихово/ - 
Козарско - граница общ. (Брацигово - Кричим) - Кричим - /III-866/ в участък от граница общ. (Брацигово - 
Кричим) до начало на гр. Кричим”. 

336 РД15-00-335 31.08.2016 Заповед за комисия, която да проведе обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на чл.187, ал.1 от 
ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за подготовка на заявление за 
подпомагане на проекти в две обособени позиции: Обособена позиция I „Извършване на реконструкция, 

ремонт, оборудване и обзавеждане на сграда за образование Кухненски блок - столова, основен ремонт на 
основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворно пространство на СУ „П.Р.Славейков” - 
обособена позиция I и обособена позиция II „Извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на 
сграда за образование /физкултурен салон и плувен басейн/ на СУ „П.Р.Славейков”. 

337 РД15-00-336 31.08.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-224/02.06.2016 год. 

Определяне на работното време на служителите и работниците в Общински младежки дом - Кричим. 
338 РД15-00-337 01.09.2016 Решение за избор на изпълнител по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за 

предоставяне на консултантска услуга за подготовка на заявление за подпомагане на проект: „Реконструкция и 
рехабилитация на път „PAZ1041/III-375, Бяга - Исперихово/ - Козарско - граница общ. (Брацигово - Кричим) - 
Кричим - /III-866/ в участък от граница общ. (Брацигово - Кричим) до начало на гр. Кричим”. 

339 РД15-00-338 01.09.2016 Заповед за възлагане на директор дирекция „АПИОФСД” да изпълнява задълженията на главен 



20 

 

 

   

счетоводител, считано от 01.05.2016 год. - 31.10.2016 год. 
340 РД15-00-338А 01.09.2016 Заповед за определяне на 05.09.2016 год. /понеделник/ и 06.09.2016 год. /вторник/ за работни дни на шофьори и 

сметосъбирачи. 
341 РД15-00-339 01.09.2016 Заповед за комисия, която да проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - 

частна общинска собственост. 
342 РД15-00-340 01.09.2016 Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на поземлен имот с кадастрален 

идентификатор 39921.35.475. 

343 РД15-00-341 01.09.2016 Заповед за прекъсване на редовния платен годишен отпуск на Секретар на община Кричим за 02.09.2016 год. 

344 РД15-00-342 01.09.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-02-240/08.08.2016 год. 

345 РД15-00-343 01.09.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-02-256/08.08.2016 год. 

346 РД15-00-344 02.09.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-02-200/08.08.2016 год. 
347 РД15-00-345 07.09.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.503..8 с адрес гр. Кричим, ул. „Генерал Заимов” №17. 
348 РД15-00-346 07.09.2016 Заповед за прекъсване ползването на редовния платен годишен отпуск на шофьор при община Кричим, считано 

от 07.09.2016 год. 

349 РД15-00-347 07.09.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-02-221/08.08.2016 год. 
350 РД15-00-348 08.09.2016 Заповед за безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за 

изплащане на разходи по договор № BG05FM0P001-3.002/23.08.2016 год. по проект „Осигуряване на топъл 
обяд - 2016” за месец август 2016 год. 

351 РД15-00-349 09.09.2016 Заповед за определяне на мл. експерт „ЗПТТД” за представител на община Кричим в училищния съвет „Твоят 
час” в СУ „П.Р.Славейков” по проект: BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите н учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности /Твоят час/ - Фаза 1”. 
352 РД15-00-350 12.09.2016 Заповед за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на 

чл.187, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня и Домашен 

социален патронаж”. 
353 РД15-00-351 12.09.2016 Заповед за определяне на мл. експерт „ЗПТТД” за представител на община Кричим в училищния съвет „Твоят 

час” в НУ „Св.Св. Кирил и Методий” по проект: BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите н учениците 
и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности /Твоят час/ - Фаза 1”. 
354 РД15-00-352 12.09.2016 Заповед за определяне на мл. експерт „ЗПТТД” за представител на община Кричим в училищния съвет „Твоят 

час” в НУ „Васил Левски” по проект: BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите н учениците и 

повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности /Твоят час/ - Фаза 1”. 
355 РД15-00-353 13.09.2016 Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Кричим за провеждането на избори за 

президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум на 06.11.2016 год. 
356 РД15-00-354 13.09.2016 Заповед за безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за 

изплащане на възнаграждения на работещите по договор № 03М-1-06-14-268#10/17.03.2016 год. по проект 
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„Обучение и заетост на младите хора”. 
357 РД15-00-355 13.09.2016 Решение за класиране на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване 

на технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти Кухненски блок - 

столова, основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворно 

пространство на СОУ „П.Р.Славейков” - обособена позиция I и обособена позиция II „Изработване на 

технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти физкултурен салон и 

плувен басейн на СОУ „П.Р.Славейков”. 
358 РД15-00-356 14.09.2016 Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за провеждането на избори за 

президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум на 06.11.2016 год. 
359 РД15-00-357 14.09.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ с кадастрален идентификатор 39921.3.202 в 

местността „Малкия Кутел”. 
360 РД15-00-358 14.09.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място и документална във връзка с жалба вх. №13-00-

794/01.09.2016 год. 
361 РД15-00-359 14.09.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ с кадастрален идентификатор 39921.504.633 и 

39921.504.630. 
362 РД15-00-360 14.09.2016 Заповед за определяне на 22.09.2016 год. /четвъртък/ и 23.09.2016 год. /петък/ за работни дни на шофьори и 

сметосъбирачи. 

363 РД15-00-361 15.09.2016 Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали. 
364 РД15-00-362 16.09.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ с кадастрален идентификатор 39921.501.424 с 

адрес: гр. Кричим, ул. „Никола Вапцаров” № 48. 
365 РД15-00-363 17.09.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-159/12.06.2013 год. 

Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за работа на Комисията по чл.92, ал.8 от ЗГР. 

366 РД15-00-364 17.09.2016 Заповед за назначаване на постоянно действаща комисия по чл.92, ал.2 от ЗГР. 

367 РД15-00-365 17.09.2016 Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за работата на Комисията по чл.92, ал.2 от ЗГР. 
368 РД15-00-366 17.09.2016 Заповед за упълномощаване на заместник- кмет при община Кричим да подаде заявление за подпомагане по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014 - 2020 год.” 
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сграда за образование Кухненски блок - столова, 
основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворно пространство на 
СОУ „П.Р.Славейков” и „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на сграда за образование /физкултурен 
салон и плувен басейн/ на СОУ „П.Р.Славейков”. за проект: , както и да извършва заверка за „Вярно с 

оригинала”. 
369 РД15-00-367 17.09.2016 Заповед за упълномощаване на заместник-кмет при община Кричим да подаде заявление за подпомагане по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014 - 2020 год.” за проект: 
„Реконструкция и рехабилитация на път „PAZ1041/III-375, Бяга - Исперихово/ - Козарско - граница общ. 

(Брацигово - Кричим) - Кричим - /III-866/ в участък от граница общ. (Брацигово - Кричим) до начало на гр. 
Кричим”, както и да извършва заверка за „Вярно с оригинала”. 
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370 РД15-00-368 17.09.2016 

Заповед за упълномощаване на заместник- кмет при община Кричим да подаде заявление за подпомагане по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014 - 2020 год.” за проект: 
„Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим”. 

371 РД15-00-369 20.09.2016 Заповед за работни комисии за изборите за ПВР 
372 РД15-00-370 28.09.2016 Заповед за изработване на ПУП-ПР за обект: „Изменение на ПУП-ПР на кв.75 за образуване на нов УПИ за 

озеленяване, съвпадащ с ПИ 39921.502.565. 

373 РД15-00-371 29.09.2016 Актуализация на бюджета за месец септември 2016 година. 
374 РД15-00-372 29.09.2016 Заповед за безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за 

изплащане на разходи по договор № BG05FM0P001-3.002/23.08.2016 год. по проект „Осигуряване на топъл 
обяд - 2016” за месец септември 2016 год. 

375 РД15-00-373 30.09.2016 Заповед за определяне на 01.10.2016 год. /събота/ и 02.10.2016 год. /неделя/ за работни дни за заместник- кмет, 
директор дирекция „УТГРМДТХД”, мл. експерт „ОС” и гл. спец. „С, СН и ИД”. 

376 РД15-00-374 30.09.2016 Решение за определяне на референтен разход за СМР, който да бъде включен като допустим разход в проектно 
предложение: „Реконструкция и рехабилитация на общински път „PAZ1041/III-375, Бяга - Исперихово/ - 
Козарско - граница общ. (Брацигово - Кричим) - Кричим - /Ш-866/ в участък от граница общ. (Брацигово - 
Кричим) до начало на гр. Кричим”. 

377 РД15-00-375 30.09.2016 Решение за определяне на референтен разход за СМР и за закупуване на оборудване и обзавеждане, който да 
бъде включен като допустим разход в проектно предложение: Обособена позиция I „Извършване на 
реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сграда за образование Кухненски блок - столова, основен 
ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворно пространство на СУ 
„П.Р.Славейков”, гр. Кричим. 

378 РД15-00-376 30.09.2016 Заповед за медицинските сестри в детските градини и училищата на територията на община Кричим да 

контролират единствено съответствието на изготвените менюта и качествените характеристики на доставяните 

готови храни и/или хранителни продукти. 

379 РД15-00-377 03.10.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ 39921.3.202 местността „Малкия кутел”. 
380 РД15-00-378 03.10.2016 Заповед за сгради с кадастрални идентификатори ПИ 39921.504.547.5, 39921.504.547,6 и 39921.504.547.7 с 

адрес гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 64 да се използват като складови помещения на община Кричим. 
381 РД15-00-379 03.10.2016 Заповед за мед. сестра в ДЦСХ да изпълнява задълженията си на мед. сестра в медицински кабинет на НУ 

„Васил Левски” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 
382 РД15-00-380 05.10.2016 Заповед за одобряване на решение, взето с Протокол от 14.07.2016 год. на комисията, назначена със заповед № 

РД15-00-264/06.07.2016 година на кмета на община Кричим за попълване на кадастралната карта с бивш имот 

№ 55, местността „Гарата” на „Промишлена зона”, гара „Въча”, гр. Кричим. 
383 РД15-00-381 

10.10.2016 
Заповед за комисия, която извърши проверка на място в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 

39921.503.221 и 39921.503.222 с адрес: гр. Кричим, ул. „Гео Милев”. 
384 РД15-00-382 

10.10.2016 
Заповед за назначаване на техническа комисия, която извърши основна проверка на противопожарното 

състояние на обектите във връзка с есенно-зимната подготовка. 
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385 РД15-00-383 
10.10.2016 

Заповед за пожаробезопасно използване на отоплителни уреди в общинска администрация и определяне на 
отговорници по помещения. 

386 РД15-00-384 
10.10.2016 

Заповед за касиер-домакин в ОМД за отговорно лице при използването на отоплителни уреди в помещенията 

на ОМД през есенно-зимния сезон. 
387 РД15-00-385 12.10.2016 Заповед за удължаване срока за събиране на оферти за обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на 

чл.187, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, ДСП, 
финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария - финансирана от АСП и Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане през 2016 год., разпределени в пет групи”. 

388 РД15-00-386 12.10.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в ПИ с кадастрален идентификатор 39921.505.21 

389 РД15-00-387 12.10.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-02-188/08.08.2016 год. 
390 РД15-00-388 17.10.2016 Заповед за безлихвен заем от временно свободни средства от набирателната сметка на община Кричим за 

належащи плащания, поради недостиг на средства. 
391 РД15-00-389 17.10.2016 Заповед за безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община Кричим за 

изплащане на възнаграждения на работещите по договор № 03М-1-06-14-268#10/17.03.2016 год. по проект 

„Обучение и заетост на младите хора”. 

392 РД15-00-390 17.10.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-02-246/08.08.2016 год. 
393 РД15-00-391 17.10.2016 Заповед за определяне на работното време на назначените по Регионална програма за заетост, на длъжност 

„Общ работник”. 

394 РД15-00-392 17.10.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-12-16/31.03.2016 год. 
395 РД15-00-393 18.10.2016 Заповед за комисия, която да проведе обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на чл.187, ал.1 от 

ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, ДСП, финансирани от 
бюджета на община Кричим и Обществена трапезария - финансирана от АСП и Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане през 2016 год., разпределени в пет групи”. 
396 РД15-00-394 19.10.2016 Заповед за определяне на дежурен служител в община Кричим на 22.10.2016 год. във връзка с чл.37, ал.1 от 

Изборния кодекс. 

397 РД15-00-395 20.10.2016 Заповед за определяне на допълнително възнаграждение 
398 РД15-00-396 

20.10.2016 
Заповед за определяне на длъжностни лица, които да издават пътни листове за служебен автомобил „Мерцедес 
608 Д” с регистрационен номер РВ 2618 СМ и длъжностни лица, които да ги заверяват. 

399 РД15-00-397 21.10.2016 Заповед за определяне на заместник-кмет „УТОССХФСД” при община Кричим да подписва и заверява „Вярно 
с оригинала” всички документи, свързани с предоставяне на БФП № BG05FM0P001-3.002-0094 по процедура за 
предоставяне на БФП № BG05FM0P001-3.002 «Осигуряване на топъл обяд - 2016” по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица 2014-2020”. 

400 РД15-00-398 21.10.2016 Заповед за определяне на заместник-кмет „УТОССХФСД” при община Кричим да подписва и заверява „Вярно 

с оригинала” всички документи, свързани с проект № BG05M90P001-2.002-0137 «Независим живот за хората с 

увреждания в община Кричим” по процедура за директно предоставяне на БФП № BG05M90P001-2.002 

„Независим живот”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от ЕС чрез 

ЕСФ. 
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401 РД15-00-399 21.10.2016 

Отмяна на заповед № РД15-00-38/01.02.2016 год. 

Заповед за определяне на служителите, който имат право да управляват автомобилите, общинска собственост. 
402 РД15-00-400 24.10.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-400/29.10.2015 год. 

Заповед за определяне на графика и районите за сметоизвозване. 
403 РД15-00-401 24.10.2016 Заповед за комисия, която да осигури достъп до сгради с кадастрален идентификатор 39921.504.547.5, 

39921.504.547.6 и 39921.504.547.7 с адрес: гр. Кричим, ул. „Никола Петков” №64. 
404 РД15-00-402 24.10.2016 Заповед за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на 

глава 26 от ЗОП за доставки на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на Детска кухня и Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община 
Кричим и Обществена трапезария - финансирана от АСП и Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане през 2016 год., разпределени в пет групи”. 

405 РД15-00-403 24.10.2016 Заповед за комисия, която да премахва и изземва агитационни материали, поставени на места, различни от 

регламентираните в заповед № РД15-00-361/15.09.2016 год. 
406 РД15-00-404 24.10.2016 Заповед за определяне на помещения в сградата на община Кричим за съхранение на бюлетини и изборни 

книжа, преди и след изборите за избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум на 
06.11.2016 год. 

407 РД15-00-405 24.10.2016 Заповед за осигуряване на необходимата пожаробезопасна дейност в избирателните секции и сградите, в които 
се помещават при провеждането на избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум на 
06.11.2016 год. 

408 РД15-00-406 24.10.2016 Заповед за забрана продажбата на алкохол и употребата на спиртни напитки в търговските обекти и 
заведенията за хранене във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален 
референдум на 06.11.2016 год. за първи тур, както и при втори тур. 

409 РД15-00-407 24.10.2016 Заповед за определяне на отговорни служители с правомощия да съставят АУАН във връзка със задълженията 

на партиите. 

410 РД15-00-408 24.10.2016 Заповед за определяне на допълнително възнаграждение 
411 РД15-00-409 

26.10.2016 
Заповед за определяне на ст.спец. „УОМП” за длъжностно лице, което да дава изявления за състоянието на 
пътната инфраструктура при зимното поддържане. 

412 РД15-00-410 
26.10.2016 

Заповед за назначаване на оперативен щаб на ПОбщК за ЗНБАК за работа в екстремни есенно-зимни условия. 
413 РД15-00-411 

26.10.2016 
Заповед за назначаване на работна група, която при обилен снеговалеж да дава дежурство по снегопочистване. 

414 РД15-00-412 26.10.2016 Заповед за прекратяване на Договор № РД16-12-21/31.03.2016 година. 

415 РД15-00-413 28.10.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в общинска градска тоалетна. 
416 РД15-00-414 31.10.2016 Заповед за определяне на Секретаря на община Кричим за длъжностно лице, което да предаде изборни книжа и 

материали на председателите/секретарите на СИК 

417 РД15-00-415 31.10.2016 Заповед за определяне на 05.11.2016 год. и 12.11.2016 год. /събота/ и 06.11.2016 год. и 13.11.2016 год. /неделя/ 

за работни дни на служителите, съгласно Приложение 1, 2 и 3, които са неразделна част от 
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421 РД15-00-419 01.11.2016 Заповед за отмяна на Заповед № РД15-00-298/02.08.2016 год. 

Заповед за определяне на служители, които да следят за законосъобразност преди вземане на решения за 

поемане на задължения и извършване на разход.   

422 РД15-00-420 03.11.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-12-6/31.03.2016 год. 

423 РД15-00-421 03.11.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-481/22.12.2015 год. 

Заповед за определяне на екип за управление на проект „Независим живот за хората с увреждания в община 

Кричим”. 

424 РД15-00-422 04.11.2016 Заповед за комисия за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали 

от избори за президент и вицепрезидент на РБ през 2011 година. 

425 РД15-00-423 04.11.2016 Актуализация на бюджета за месец октомври 2016 година. 

426 РД15-00-424 08.11.2016 Заповед за залагане на в класификатора на адресите – гр. Кричим, ул. „Роза” №2а. 

427 РД15-00-425 08.11.2016 Заповед за назначаване на Общински щаб за изпълнение на Общински план за защита при бедствия. 

428 РД15-00-426 09.11.2016 Заповед за комисия, която да извърши оглед на фасадата на НУ „Васил Левски”. 

429 РД15-00-427 09.11.2016 Решение за достъп до обществена информация. 

430 РД15-00-428 09.11.2016 Заповед за определяне на представител на община Кричим в обществените съвети към детските градини и 

учебните заведения на територията на община Кричим. 

431 РД15-00-429 09.11.2016 Заповед за премахване на „дървен навес, използван за тераса, находящ се в ПИ 39921.503.222 с адрес: гр. 

Кричим, ул. „Гео Милев” № 42-44.  

432 РД15-00-430 10.11.2016 Заповед за комисия, която да оцени постигнатите резултати от труда на директорите на ДГ „Ралица” и ДГ 

„Незабравка” за учебната 2015/2016 год. 

433 РД15-00-431 14.11.2016 Заповед за определяне на Ръководители на група ученици, възпитаници на клуб „Китара” при ОМД, по 

време на участието им във фестивал „Пътят на изгряващите звезди”. 

434 РД15-00-432 14.11.2016 Заповед за водачите на товарните автомобили, собственост на община Кричим да извършват ремонт на 

автомобилите съвместно с автомонтьор по ремонт и поддръжка на МПС, собственост на община Кричим.  

435 РД15-00-433 15.11.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.502.530 с адрес гр. Кричим, пл. „Демокрация”.  

436 РД15-00-434 15.11.2016 Отмяна на заповед № РД15-00-246/17.06.2016 год.  

Определяне на служители за контрол по строителството в община Кричим. 

437 РД15-00-435 16.11.2016 Решение за достъп до обществена информация. 

438 РД15-00-436 18.11.2016 Заповед за назначаване на комисия, която да извърши проверка на място в ПИ 39921.501.366 

439 РД15-00-437 21.11.2016 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община 

   

настоящата заповед. 
418 РД15-00-416 31.10.2016 Заповед за спиране дейността на обект: Общинска градска тоалетна за период от 16 работни дни, считано от 

01.11.2016 год. 
419 РД15-00-417 31.10.2016 Заповед за определяне на комисия, която да приема торбите с бюлетините и останалите книжа и материали и да 

запечата помещението. 
420 РД15-00-418 31.10.2016 Заповед за забрана на тютюнопушенето в сградите, в които се намират избирателните секции от страна на 

членовете на СИК. 
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Кричим за изплащане на възнагражденията на работещите по Договор 03М-1-06-14-268#10/17.03.2016 год. 

440 РД15-00-438 23.11.2016 Заповед за определяне на служители, които да съставят актове за установяване на административни 

нарушения по реда на глава двадесет и трета „Административнонаказателна отговорност” от ЗУТ. 

441 РД15-00-439 23.11.2016 Заповед за назначаване на комисия която да извърши проверка за изпълнението на Заповед РД 15-00-

469/17.12.2015 год. 

442 РД15-00-440 29.11.2016 Заповед за заместник-кмет „ИПАОСГСЗЕ” при община Кричим да организира и контролира изпълнението 

на дейностите по поддържане в добро състояние на Мюсюлманския гробищен парк и новия гробищен парк. 

443 РД15-00-441 29.11.2016 Актуализация на бюджета за месец ноември 2016 год. 

444 РД15-00-442 30.11.2016 Заповед за удължаване срока за събиране на оферти за обществена поръчка за избор на изпълнител по реда 

на чл.187, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, ДСП, 

финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от АСП и Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане през 2016 год., разпределени в пет групи”. 

445 РД15-00-443 01.12.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място в поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.501.153 с адрес: гр. Кричим, ул. „Малчика” №12. 

446 РД15-00-444 01.12.2016 Заповед за назначаване на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия в община Кричим. 

447 РД15-00-445 01.12.2016 Комисии инвентаризация 

448 РД15-00-446 02.12.2016 Заповед за нареждане на собственикът на самостоятелен обект с идентификатор 39921.501.153.1.2 с адрес ул. 

„Малчика” №12 да извърши ремонтни и възстановителни дейности за правилното функциониране на 

канализационната система.  

449 РД15-00-447 02.12.2016 Заповед за нареждане на собственикът на самостоятелен обект с идентификатор 39921.501.153.1.1 с адрес ул. 

„Малчика” №12 да извърши ремонтни и възстановителни дейности за правилното функциониране на 

отоплителната инсталация на сградата. 

450 РД15-00-448 06.12.2016 Заповед за комисия, която да проведе обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на чл.187, ал.1 от 

ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, ДСП, финансирани от 

бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от АСП и Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане през 2016 год., разпределени в пет групи”. 

451 РД15-00-449 07.12.2016 Заповед за определяне на представители на община Кричим, които да извършат проверка на наличните 

активи във връзка с договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията.  

452 РД15-00-450 07.12.2016 Заповед за отмяна на заповед № РД15-00-232/09.06.2016 год. 

Определяне на ст.спец. „ОКСМД” при община Кричим за длъжностно лице, което да съставя Актове за 

установяване на административни нарушения по чл.347, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗПУО. 

453 РД15-00-451 07.12.2016 Заповед за комисия, която да унищожи нераздадените бюлетини от избори за президент и вицепрезидент на 

РБ и национален референдум на 06.11.2016 год. за първи тур, както и при втори тур. 

454 РД15-00-452 07.12.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място и по документи на ПИ с кадастрален 

идентификатор 39921.501.154 с адрес гр. Кричим, ул. „Малчика” № 14. 
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455 РД15-00-453 07.12.2016 Заповед за комисия, която да извърши проверка на място и по документи на ПИ с кадастрален 

идентификатор 39921.30.307 с адрес гр. Кричим, ул. „Ген. Скобелев” № 44. 

456 РД15-00-454 07.12.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-12-19/31.03.2016 год. 

457 РД15-00-455 08.12.2016 Заповед за признаване на Решение № 339/15.04.2016 год. постановено по бракоразводно дело №216/2016 год. 

на семеен съд Газиосманпаша, гр. Истанбул, Р. Турция. 

458 РД15-00-456 09.12.2016 Заповед за извършване на проверка на наличните активи във връзка с договора за стопанисване, поддържане 

и експлоатация на ВиК системите и съоръженията. 

459 РД15-00-457 09.12.2016 Заповед за допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директор на ДГ „Незабравка” 

и ДГ „Ралица” през учебната 2015/2016 година. 

460 РД15-00-458 12.12.2016 Заповед за възстановяване на правото на наследници върху новообразуван имот извън строителните граници 

с № 14.21 в местността „Гергевец”. 

461 РД15-00-459 12.12.2016 Заповед за възстановяване на правото на наследници върху новообразуван имот извън строителните граници 

с № 10.48 в местността „Чучура”.  

462 РД15-00-460 12.12.2016 Заповед за възстановяване на правото на наследници върху новообразуван имот извън строителните граници 

с № 307.31 в местността „Тепелика”.  

462 РД15-00-461 14.12.2016 Заповед за определяне на гл. спец. „С, СН и ИД”  да представлява община Кричим на приемателна комисия 

за приемане на съоръжение, предназначено за водовземане от подземни води – тръбен кладенец в ПИ 

39921.130.725, местност „Адалъка”. 

463 РД15-00-462 14.12.2016 Заповед за прекратяване на договор № РД16-12-7/31.03.2016 год. 

464 РД15-00-463 20.12.2016 Заповед за определяне на членове на Мултидисциплинарния екип във връзка със случай 

465 РД15-00-464 20.12.2016 Заповед за определяне на членове на Мултидисциплинарния екип във връзка със случай 

466 РД15-00-465 20.12.2016 Заповед за определяне на членове на Мултидисциплинарния екип във връзка със случай 

467 РД15-00-466 20.12.2016 Заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка на място и по документи на ПИ 39921.502.335 

468 РД15-00-467 20.12.2016 Заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка на място и по документи на ПИ 39921.502.372 

469 РД15-00-468 21.12.2016 Заповед за изпълнение на служебните задължения на шофьорите през почивните дни  

470 РД15-00-469 21.12.2016 Заповед за предоставяне на безлихвен заем от временно свободни средства от бюджетната сметка на община 

Кричим за изплащане възнагражденията на личните асистенти за месец септември, октомври 2016 в размер 

на 28 024,19 лева. 

471 РД15-00-470 22.12.2016 Заповед за назначаване на комисия, която да проведе събеседване за преценка на професионалните и делови 

качества на кандидата за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост, кадастър и 

регулация, инвестиционна дейност и околна среда” 

472 РД15-00-471 22.12.2016 Заповед за удължаване на срока за събиране на оферти за обществена поръчка за избор на изпълнител по 

реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП с обява с предмет „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на 

община Кричим, посредством карти за безналично разплащане” 

473 РД15-00-472 22.12.2016 Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка на място и по документи на имот 

39921.30.307 

474 РД15-00-473 23.12.2016 Заповед за определяне на длъжностни лица, които да въвеждат актуална информация в Административен 

регистър.  
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475 РД15-00-474 27.12.2016 Заповед за актуализация на бюджета за месец декември 2016 год. 

476 РД15-00-475 27.12.2016 Заповед за назначаване на постоянно действаща комисия по етика. 

477 РД15-00-476 27.12.2016 Заповед за свикване на дисциплинарен съвет на 28.12.2016 год. от 10:00 часа.. 

478 РД15-00-477 27.12.2016 Заповед за прекратяване на договор за наем № РД16-00-135/09.05.2016 год.  

479 РД15-00-478 27.12.2016 Заповед за определяне на членове на Мултидисциплинарен екип. 

480 РД15-00-479 28.12.2016 Заповед за комисия, която да проведе обществена поръчка по избор на изпълнител по реда на чл.187, ал.1 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 за отопление за ДСП. 

481 РД15-00-480 28.12.2016 Заповед за свикване на дисциплинарен съвет на 28.12.2016 год. от 16:00 часа. 

482 РД15-00-481 29.12.2016 Заповед за обявяване на неучебни дните 05.01.2017 год. и 06.01.2017 год. за СУ „П.Р.Славейков”, НУ „Васил 

Левски” и НУ „Св.Св. Кирил и Методий”. 

483 РД15-00-482 29.12.2016 Заповед за прекратяване на дисциплинарното производство срещу старши счетоводител, образувано с 

покани вх. №12-00-435/27.12.2016 год. и вх. № 12-00-437/28.12.2016 год.  

484 РД15-00-483 29.12.2016 Заповед за налагане на наказание „Понижение в по-долен ранг” за срок от 1 година на  директор дирекция 

„УТГРМДТХД”. 

485 РД15-00-484 29.12.2016 Заповед за налагане на наказание „Забележка” на Ръководител ЦОП и координатар по проект „Независим 

живот за хората с увреждания в община Кричим”. 

486 РД15-00-485 30.12.2016 Заповед за определяне на 02.01.2017 год. /понеделник/ за работен ден на шофьори и сметосъбирачи. 

 
 


