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

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 

e-mail: obs_krichim@abv.bg 
 

 

П  О  К  А  Н  А  
 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 77, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при Община 

Кричим и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам 

общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет при 

Община Кричим на 28.09.2016 г. /сряда/  от  16.00  часа в зала № 21  на 

Община Кричим при следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
         

1. Отчет с вх. № РД-01-196/01.08.2016 г. от Атанас Стефанов Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно касовото изпълнение на бюджета 

към 30.06.2016 год. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

2. Предложение с вх. № РД-01-215/01.09.2016 г. от Румен Георгиев 

Тонов – Заместник-председател на Общински съвет при Община 

Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне 

на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското 

обзавеждане и рекламно-информационните елементи на територията 

на община Кричим. 

   Докладва: Р. Тонов – Заместник-председател на ОбС 

3. Предложение с вх. № РД-01-226/21.09.2016 г. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно кандидатстване на 

Община Кричим по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура”. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

4. Предложение с вх. № РД-01-227/21.09.2016 г. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно кандидатстване на 

Община Кричим по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура”. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

5. Предложение с вх. № РД-01-228/21.09.2016 г. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно кандидатстване на 

Община Кричим по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура”. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
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6. Предложение с вх. № РД-01-220/14.09.2016 г. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на община Кричим, относно разрешение за 

изключения от минималния брой на учениците в паралелки за 

учебната 2016/2017 г. по чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 29 

декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и 

броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена. 

   Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

7. Предложение с вх. № РД-01-213/30.08.2016 г. от Величка Бучова – 

Секретар на Община Кричим, относно анализ на състоянието и 

нивото на безработица на територията на община Кричим за 

първото шестмесечие на 2016 година. 

   Докладва: В. Бучова – Секретар на Община Кричим 

8. Предложение с вх. № РД-01-207/26.09.2016 год. от д-р Антоан 

Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС, относно становище 

на ПК във връзка с постъпило заявление с вх. № РД-01-

207/18.08.2016 г. за отпускане на еднократна помощ за закупуване на 

лекарства. 

 Докладва: д-р Ант. Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС 

9. Предложение с вх. № РД-01-216/26.09.2016 год. от д-р Антоан 

Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС, относно становище 

на ПК във връзка с постъпило писмо с вх. № РД-01-216/09.09.2016 г. 

от Атанас Стефанов Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

постъпило заявление за отпускане на еднократна помощ за 

закупуване на лекарства и консумативи. 

 Докладва: д-р Ант. Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС 

10. 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 


