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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/2346, факс 03145/2351 
email: obs_krichim@abv.bg 

П  О  К  А  Н  А 
На основание чл. 23, ал. 4,  т. 1 от ЗМСМА, чл. 73, ал. 1,  т. 1 и ал. 3 от 

Правилника  за  организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  при  Община 
Кричим  и  взаимодействието  му  с  Общинска  администрация,  свиквам 
общинските  съветници  на  извънредно  заседание  на  Общински  съвет  при 
Община Кричим на  23.06.2015 г.  /вторник/   от  16.00  часа в зала № 21  на 
Община Кричим при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1.  Предложение  с вх. № РД01124/12.06.2015  год.  от Атанас Стефанов 
Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим,  относно  избор  на  ръководни  и 
контролни органи на Общински фонд „Култура”, град Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет 
2.  Предложение  с вх. № РД01126/12.06.2015  год.  от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно даване на разрешение за 
изработване  на  ПУППРЗ  за  част  от  имот №  39921.4.978,  целият  с 
площ  5 171,603  дка,  с  НТП:  друг  вид  дървопроизводителна  гора, 
държавна частна собственост на МЗХ, без информация за документи, 
за  обособяване  на  обект  публична  общинска  собственост  от 
първостепенно  значение  и  реализиране  на  проект  „По  следите  на 
древността – една история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ВЯРА” 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
3.  Предложение с вх. № РД01104/13.05.2015 год., от Атанас Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим,  относно  приемане  на  Годишен 
план  за  развитие  на  социалните  услуги  на  територията  на  община 
Кричим през 2016 година. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет 
4.  Предложение  с  вх.  №  РД01108/26.05.2015  г.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим,  относно  разрешаване 
изработване  на  Подробен  устройствен  план  /ПУП/    Парцеларен 
план  /ПП/ във връзка  с изграждане на  „Далекосъобщителна мрежа 
за  разпространение  на  радио  и  телевизионни  програми  и 
високоскоростен интернет за гр. Кричим” на „Булсат” ЕООД. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
5.  Предложение  с  вх.  РД01109/26.05.2015  год.  от  Атанас  Стефанов 

Калчев  –  Кмет  на  Община  Кричим,  относно  разрешаване 
изработване  на  Подробен  устройствен  план  /ПУП/    Парцеларен 
план  /ПП/  във  връзка  с  изграждане  на  оптична  кабелна  линия  на 
„Нетгард” ООД на територията на община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
6.  Отчет с вх. № РД0193/17.04.2015 год. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет  на  община  Кричим,  относно  командировки  на  Кмета  при
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изпълнение на служебни задължения за първото тримесечие на 2015 
година. 

Докладва: Ат. Калчев  Кмет 
7.  Предложение  с  вх.  №  РД01116/18.06.2015  год.  от  др  Антоан 

Димитров  –  Председател  на  ПКСД,  относно  становище  на  ПК  по 
социални  дейности  във  връзка  с  постъпило  Писмо  с  вх. №  РД01 
116/04.06.2015год.  от  Янка Маринова  –  Директор  на ОДЗ  „Ралица” 
град Кричим, относно постъпили заявления от родители на деца от 
ПГ5год. в ОДЗ „Ралица”. 
Докладва: Др Ант. Димитров – Председател на ПКСД към ОбС 

8.  Предложение  с  вх.  №  РД01114/18.06.2015  год.  от  от  др  Антоан 
Димитров  –  Председател  на  ПКСД,  относно  становище  на  ПК  по 
социални дейности във връзка с постъпило Заявление с вх. № РД01 
114/04.06.2015 от за отпускане на еднократна помощ за закупуване на 
лекарства. 
Докладва: Др Ант. Димитров – Председател на ПКСД към ОбС 

9.  Изказвания,  питания,  становища,  жалби,  молби  и  предложения  на 
граждани. 

Съгласно  чл.  36,  ал.  1,  т.  1  от  ЗМСМА  присъствието  Ви  на 
заседанието на Общински съвет е задължително. 

Председател на ОбС : 
/А. Хаджиева/ 

АХ/КМ


