
1

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, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, 
свиквам общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет 
при Община Кричим на  30.07.2018 г. /понеделник/  от 16.45  часа в зала № 21
на Община Кричим при следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

1. Докладна записка с вх. № РД-01-08-182#2/20.07.2018 год. от Анка 
Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим, 
относно изменение на Решение № 313, взето с протокол № 36 от 
11.07.2018 г. на Общински съвет при община Кричим, върнато за 
ново обсъждане с Писмо с изх. №АК-01-164#2/19.07.2018 год. на 
Областния управител на област Пловдив, в частта на §1 от Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение 
на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по 
чл.225а от ЗУТ на територията на община Кричим.  

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-187/23.07.2018 год. от Анка Хаджиева 

– Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на 
община Кричим, приета с Решение № 52, взето с протокол № 10 от 
26.06.2008 год. на Общински съвет при община Кричим. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-188#1/26.07.2018 год. от д-р Антоан 

Димитров – Председател на ПК по социални дейности, образование и 
култура към ОбС – Кричим, относно становище на ПКСДОК във 
връзка с постъпило заявление с вх. № РД-01-08-188/25.07.2018 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за лечение. 
Докладва: д-р Ант. Димитров – Председател на ПКСДОК към ОбС 

4. 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


