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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност – нормативна уредба, 
обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, 
контрол по изпълнение решенията  на Общинския съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 
/ПКМСОРЗ/ 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ 

15.02.2018 год. /четвъртък/ от 15.30 часа  
в зала № 22 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-45/09.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно определяне на представител и упълномощаването му 
за изразяване на позицията на Община Кричим на насроченото за 22.02.2018 год. 
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Пловдив във 
връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-54/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно изменение на Решение № 177, взето с Протокол № 17 
от 16.03.2017 год. на Общински съвет при община Кричим за актуализиране 
състава на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 
въпроси при Община Кричим. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-47/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на 
плана за действие на община Кричим за 2017 година в изпълнение на областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други 
граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-49/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно Общински план за развитие на младежта в изпълнение 
на Закона за младежта в община Кричим за 2018 година. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-50/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Общински план за защита при бедствия, 
аварии и кризи на територията на община Кричим за 2018 година. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-51/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Общински план за противодействие на 
тероризма и защита при терористична дейност на територията на община 
Кричим за 2018 година. 

7. Предложение с вх. РД-01-08-44/09.02.2018 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 17 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, бул. „Тракия” № 25. 

8. Предложение с вх. № РД-01-08-41/09.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на годишен план за паша, определяне 
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размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и 
индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им. 

9. Предложение с вх. № РД-01-08-52/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно Одобряване на ПУП- Парцеларен план за обект „Път 
за достъп до базова станция GSM/UTMS № 3175 (проектен имот 952) в 
землището на гр. Кричим, обл. Пловдив”, възложител „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД, гр. София. 

10. Предложение с вх. № РД-01-08-53/12.02.2018 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
Община Кричим, относно даване на съгласие за приемане на дарение, 
представляващо безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изготвяне на 
техническа документация и изпълнение на строително-монтажни работи за 
възстановяване на мостово съоръжение – публична общинска собственост, 
находящо се над р. Стара река, м. „Гегова ада”, представляващо пътно-
комуникационна връзка между общински земеделски пътища – публична 
общинска собственост, имоти с ПИ № 39921.94.49 /източно от моста/ и ПИ № 
39921.3.53 /западно от моста/ по КК на гр. Кричим и Инвестиционно намерение 
с вх. № РД-01-08-42/09.02.2018 год. от „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ” ООД, относно 
безвъзмездно предоставяне на услуги в полза на община Кричим чрез 
изпълнение на строително-монтажни работи за възстановяване на мостово 
съоръжение обезпечаващо връзка между общински земеделски пътища, имоти с 
идент. № 39921.94.49 /източно от моста/ и № 39921.3.53 /западно от моста/ по 
КК на гр. Кричим. 

11. Предложение с вх. № РД-01-08-32/29.01.2018 год. от Величка Бучова – Секретар 
на Община Кричим, относно годишен анализ на състоянието и нивото на 
безработица на територията на община Кричим за 2017 година. 

12. Писмо с вх. № РД-01-08-36/01.02.2018 год. от Иван Бозев – Председател на 
одитния комитет при община Кричим, относно предоставен годишен доклад за 
дейността на одитния комитет при община Кричим през 2017 година. 

13. Докладна записка с вх. № РД-01-08-39/06.02.2018 год. от Кръстина Димова – 
Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно 
предоставяне за сведение на годишен план за 2018 г. за дейността на Звеното за 
вътрешен одит в община Кричим. 

14. Отчет с вх. № РД-01-08-48/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.01.2018 год. за ползване на 
имоти – общинска собственост, на основание точка 5 от забележката към 
приложение № 1 от НОАМТЦУ. 

15. Писмо с вх. № РД-01-08-30/26.01.2018 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за м. Декември, 2017 
година. 

16. Други.  

Председател на ОбС : 
                                                                                   /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС 
/ПКБФЕППМР/ 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  

15.02.2018 год. /четвъртък/ от  15.30 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 
1. Предложение с вх. № РД-01-08-45/09.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно определяне на представител и упълномощаването му 
за изразяване на позицията на Община Кричим на насроченото за 22.02.2018 год. 
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Пловдив във 
връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-54/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно изменение на Решение № 177, взето с Протокол № 17 
от 16.03.2017 год. на Общински съвет при община Кричим за актуализиране 
състава на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 
въпроси при Община Кричим. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-47/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на 
плана за действие на община Кричим за 2017 година в изпълнение на областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други 
граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-49/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно Общински план за развитие на младежта в изпълнение 
на Закона за младежта в община Кричим за 2018 година. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-50/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Общински план за защита при бедствия, 
аварии и кризи на територията на община Кричим за 2018 година. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-51/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Общински план за противодействие на 
тероризма и защита при терористична дейност на територията на община 
Кричим за 2018 година. 

7. Писмо с вх. № РД-01-08-36/01.02.2018 год. от Иван Бозев – Председател на 
одитния комитет при община Кричим, относно предоставен годишен доклад за 
дейността на одитния комитет при община Кричим през 2017 година. 

8. Докладна записка с вх. № РД-01-08-39/06.02.2018 год. от Кръстина Димова – 
Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно 
предоставяне за сведение на годишен план за 2018 г. за дейността на Звеното за 
вътрешен одит в община Кричим. 

9. Отчет с вх. № РД-01-08-48/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.01.2018 год. за ползване на 
имоти – общинска собственост, на основание точка 5 от забележката към 
приложение № 1 от НОАМТЦУ. 

10. Писмо с вх. № РД-01-08-30/26.01.2018 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за м. Декември, 2017 
година. 

11. Други.    
Председател на ОбС : 

                                                                             /А. Хаджиева/ 
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура – 
здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, 

детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС /ПКСДОК/ 

1

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  

15.02.2018 год. /четвъртък/ от  15.30  часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-45/09.02.2018 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно определяне на представител и 
упълномощаването му за изразяване на позицията на Община Кричим на 
насроченото за 22.02.2018 год. редовно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД Пловдив във връзка с чл. 198е, 
ал. 3 от Закона за водите. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-54/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно изменение на Решение № 177, взето с 
Протокол № 17 от 16.03.2017 год. на Общински съвет при община 
Кричим за актуализиране състава на Общински съвет за сътрудничество 
по етнически и интеграционни въпроси при Община Кричим. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-47/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно приемане на Мониторингов доклад за 
изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2017 година в 
изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските 
граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално 
положение живеещи в сходна на ромите ситуация. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-49/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно Общински план за развитие на 
младежта в изпълнение на Закона за младежта в община Кричим за 2018 
година. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-50/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно приемане на Общински план за защита 
при бедствия, аварии и кризи на територията на община Кричим за 2018 
година. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-51/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно приемане на Общински план за 
противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на 
територията на община Кричим за 2018 година. 

7. Предложение с вх. № РД-01-08-32/29.01.2018 год. от Величка Бучова – 
Секретар на Община Кричим, относно годишен анализ на състоянието и 
нивото на безработица на територията на община Кричим за 2017 година. 

8. Писмо с вх. № РД-01-08-36/01.02.2018 год. от Иван Бозев – Председател 
на одитния комитет при община Кричим, относно предоставен годишен 
доклад за дейността на одитния комитет при община Кричим през 2017 
година. 

9. Докладна записка с вх. № РД-01-08-39/06.02.2018 год. от Кръстина 
Димова – Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура – 
здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, 

детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС /ПКСДОК/ 

2

относно предоставяне за сведение на годишен план за 2018 г. за 
дейността на Звеното за вътрешен одит в община Кричим. 

10. Писмо с вх. № РД-01-08-30/26.01.2018 год. от Величка Бучова – Секретар 
на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за м. 
Декември, 2017 година. 

11. Други.  

Председател на ОбС : 
                                                                              /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС 

/ПКУТИБСЕПОСКД/ 

1

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  

15.02.2018 год. /четвъртък/ от 15.30 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-45/09.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно определяне на представител и упълномощаването му 
за изразяване на позицията на Община Кричим на насроченото за 22.02.2018 год. 
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Пловдив във 
връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-54/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно изменение на Решение № 177, взето с Протокол № 17 
от 16.03.2017 год. на Общински съвет при община Кричим за актуализиране 
състава на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 
въпроси при Община Кричим. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-47/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на 
плана за действие на община Кричим за 2017 година в изпълнение на областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произходи и други 
граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-49/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно Общински план за развитие на младежта в изпълнение 
на Закона за младежта в община Кричим за 2018 година. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-50/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Общински план за защита при бедствия, 
аварии и кризи на територията на община Кричим за 2018 година. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-51/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Общински план за противодействие на 
тероризма и защита при терористична дейност на територията на община 
Кричим за 2018 година. 

7. Предложение с вх. РД-01-08-44/09.02.2018 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 17 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, бул. „Тракия” № 25. 

8. Предложение с вх. № РД-01-08-41/09.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на годишен план за паша, определяне 
размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и 
индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им. 

9. Предложение с вх. № РД-01-08-52/12.02.2018 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно Одобряване на ПУП- Парцеларен план за обект „Път 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС 

/ПКУТИБСЕПОСКД/ 

2

за достъп до базова станция GSM/UTMS № 3175 (проектен имот 952) в 
землището на гр. Кричим, обл. Пловдив”, възложител „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД, гр. София. 

10. Предложение с вх. № РД-01-08-53/12.02.2018 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
Община Кричим, относно даване на съгласие за приемане на дарение, 
представляващо безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изготвяне на 
техническа документация и изпълнение на строително-монтажни работи за 
възстановяване на мостово съоръжение – публична общинска собственост, 
находящо се над р. Стара река, м. „Гегова ада”, представляващо пътно-
комуникационна връзка между общински земеделски пътища – публична 
общинска собственост, имоти с ПИ № 39921.94.49 /източно от моста/ и ПИ № 
39921.3.53 /западно от моста/ по КК на гр. Кричим и Инвестиционно намерение 
с вх. № РД-01-08-42/09.02.2018 год. от „ПЕРСЕНК ИНВЕСТ” ООД, относно 
безвъзмездно предоставяне на услуги в полза на община Кричим чрез 
изпълнение на строително-монтажни работи за възстановяване на мостово 
съоръжение обезпечаващо връзка между общински земеделски пътища, имоти с 
идент. № 39921.94.49 /източно от моста/ и № 39921.3.53 /западно от моста/ по 
КК на гр. Кричим. 

11. Писмо с вх. № РД-01-08-36/01.02.2018 год. от Иван Бозев – Председател на 
одитния комитет при община Кричим, относно предоставен годишен доклад за 
дейността на одитния комитет при община Кричим през 2017 година. 

12. Докладна записка с вх. № РД-01-08-39/06.02.2018 год. от Кръстина Димова – 
Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно 
предоставяне за сведение на годишен план за 2018 г. за дейността на Звеното за 
вътрешен одит в община Кричим. 

13. Писмо с вх. № РД-01-08-30/26.01.2018 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за м. Декември, 2017 
година. 

14. Други 

Председател на ОбС : 
                                                                              /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 


