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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 редовно заседание на Общински съвет при 
Община Кричим на  23.04.2018 г. /понеделник/  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-01-08-107/12.04.2018 год. от Анка Хаджиева 
– Председател на Общински съвет при община Кричим, относно 
приемане на Наредба за отмяна на Наредба за реда на управление на 
общинско имущество, включено в общински търговски дружества и 
предприятия с общинско участие, приета с Решение № 42, взето с 
протокол № 8 от 21.04.2008 год. на Общински съвет при община 
Кричим. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-115/13.04.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно даване на съгласие за 
кандидатстване на община Кричим пред Фонд „Социална закрила” 
за финансиране на проектно предложение „Модернизация на 
материалната база за предоставяне на социални услуги в община 
Кричим – „обществена трапезария” и „домашен социален 
патронаж”, по процедура за финансиране на проекти от ФСЗ през 
2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
3. Отчет с вх. № РД-01-08-92/03.04.2018 год. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно 
командировки на Председателя на Общински съвет при Община 
Кричим при изпълнение на служебни задължения за първото 
тримесечие на 2018 година. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
4. Отчет с вх. № РД-01-08-102/12.04.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно командировки на Кмета при 
изпълнение на служебни задължения за първото тримесечие на 2018 
година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-95/05.04.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно отчет за изпълнението на 
Културния календар за 2017 год. на община Кричим през 2017 
година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
6. Предложение с вх. № РД-01-08-98/05.04.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за 
спортните дейности на територията на община Кричим за 2017 
година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 



2

7. Предложение с вх. № РД-01-08-93/05.04.2018 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен спортен 
календар за 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
8. Предложение с вх. № РД-01-08-99/05.04.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Програма за закрила 
на детето в Община Кричим за 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
9. Предложение с вх. № РД-01-08-109/13.04.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 
община Кричим през 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
10. Предложение с вх. РД-01-08-94/05.04.2018 г. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно приемане на Анализ на състоянието и 
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците от община Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
11. Предложение с вх. РД-01-08-97/05.04.2018 г. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно приемане на Общинска стратегия за 
подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община 
Кричим 2018-2019 г. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
12. Предложение с вх. № РД-01-08-96/05.04.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен план за 
развитие на социалните услуги на територията на община Кричим 
през 2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
13. Предложение с вх. РД-01-08-105/12.04.2018 г. от Атанас Стефанов 

Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на Годишен 
план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на деца и 
ученици в община Кричим за 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
14. Предложение с вх. № РД-01-08-108/13.04.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно откриване на Общински център за 
подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, считано от новата 
учебна 2018/2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
15. Предложение с вх. № РД-01-08-112/13.04.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура за 
отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от 
имот – публична общинска собственост, представляващи 9 бр. 
помещения (кабинети), съгласно приложена схема, намиращи се в 
сградата на „Градска поликлиника”, с кадастрален идентификатор 
39921.502.406.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 
39921.502.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Кричим, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 година на 
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър и административен адрес на имота – гр. Кричим, ул. 
„Тракия” № 25. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
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16. Предложение с вх. № РД-01-08-110/13.04.2018 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура за 
отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на част от 
самостоятелен обект – частна общинска собственост с кадастрален 
идентификатор 39921.503.403.1.6 по кадастралната карта на гр. 
Кричим, находящ се в сграда с идентификатор 39921.503.403.1, с 
административен адрес: гр. Кричим, ул. „Никола Петков” № 11, ет. 
1, с предназначение: за търговска дейност, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 420 от 24.03.2010г., вписан в Служба по 
вписвания – гр. Пловдив под номер 174, том 17, рег. № 6971 от 
07.04.2010 г. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
17. Предложение с вх. № РД-01-08-111/13.04.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно продажба чрез публичен търг с 
тайно наддаване на земеделска земя, представляваща поземлен имот 
с кадастрален идентификатор 39921.10.878 по кадастралната карта 
на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, гр. София, разположена в 
територия по §4, частна общинска собственост, находяща се в 
землището на гр. Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
18. Предложение с вх. № РД-01-08-106/12.04.2018 год. от Атанас 

Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим, относно приемане на 
Правилник за устройството и дейността на Общински Център за 
личностна подкрепа – гр. Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
19. Предложение с вх. № РД-01-08-113/13.04.2018 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура за 
продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот 
частна общинска собственост с идентификатор № 39921.504.7 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, 
находящ се в гр. Кричим, ул. „Търговска” и Писма с вх. № РД-01-08-
83/20.03.2018 год. и № РД-01-08-83#1/10.04.2018 год. от Сдружение 
Ловно-рибарско дружество „Сокол” Пловдив, основано 1887 година, 
относно откриване на процедура за продажба чрез конкурс на около 
1000 кв.м земя в регулацията на гр. Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
20. Предложение с вх. РД-01-08-100/05.04.2018 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно прекратяване членство на община 
Кричим в Сдружение с нестопанска цел „Тракийски туристически 
район”. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
21. 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


