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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, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, 
свиквам общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет 
при Община Кричим на  11.07.2018 г. /сряда/  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. № РД-01-08-172/02.07.2018 г. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно 
приемане на отчет за дейността на Общински съвет при Община 
Кричим за периода януари 2018 – юни 2018 година. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-176/05.07.2018 г. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно 
приемане на Наредба за отмяна на Наредба за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински 
жилища и продажбата им в община Кричим, приета с Решение № 
279, взето с протокол № 35 от 06.10.2006 год. на Общински съвет при 
община Кричим. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-177/05.07.2018 г. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно 
приемане на 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, приета с Решение № 188, взето с протокол № 20 от 
06.12.2013 г. на Общински съвет при община Кричим. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-178/05.07.2018 г. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване 
или премахване на строежи или части от тях на територията на 
община Кричим, приета с Решение № 51, взето с протокол № 10 от 
26.06.2008 г. на Общински съвет при община Кричим. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-168/27.06.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на Община Кричим, относно одобряване изменение на 
„Подробен устройствен план – План за регулация на кв. 75 по 
регулационен план на град Кричим, общ. Кричим, за образуване на 
нов УПИ VІІ-502.565, с НТП: „за озеленяване”, съвпадащ с ПИ 
39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим, с 
функционално предназначение: „Парк за широко обществено 
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ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение”. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
6. Предложение с вх. № РД-01-08-164/25.06.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на Община Кричим, относно приемане отчет за дейността на 
Общински младежки дом – град Кричим за учебната 2017/2018 год. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
7. Предложение с вх. № РД-01-08-173/04.07.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на Община Кричим, относно информация за 
Противопожарната охрана на територията на община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
8. Отчет с вх. № РД-01-08-171/02.07.2018 г. от Атанас Калчев – Кмет на 

Община Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение 
на служебни задължения за второто тримесечие на 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
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


