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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  

15.08.2019 год. /четвъртък/ от 14.30 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-170/12.08.2019 год. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Кричим, приета с Решение № 149, взето с протокол № 15 
от 13.06.2013 год. на Общински съвет при община Кричим. 

2. Докладна записка с вх. № РД-01-08-160/31.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на 
бюджета на община Кричим към 30.06.2019 год. по прихода и разхода, по 
функции и дейности, сметките за средства от Европейския съюз и ИБС. 

3. Докладна записка с вх. № РД-01-08-162/31.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно представяне на Информация за компенсирани 
промени и Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета на община 
Кричим в разходната част за местни дейности по реда на чл. 125, ал. 4 от Закона 
за публичните финанси към 30.06.2019 година. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-161/31.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно Актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2019 г. към 
Решение № 361, взето с протокол № 43 от 29.01.2019 год. на Общински съвет 
при община Кричим. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-167/12.08.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2019 
година. 

6. Писмо с вх. № РД-01-08-154/29.07.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим и Председател на Общинската комисия по обществен ред и 
законност, относно състояние на престъпността и обществения ред на 
територията на Община Кричим за второто тримесечие на 2019 година. 

7. Отчет с вх. № РД-01-08-163/08.08.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.07.2019 год. за ползване на 
имоти – общинска собственост, на основание точка 5 от забележката към 
приложение № 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги. 

8. Писмо с вх. № РД-01-08-155/29.07.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец май, 2019 
година. 
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9. Писмо с вх. № РД-01-08-156/29.07.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец юни, 2019 
година. 

10. Други.  

Председател на ОбС : 
                 /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 



1

1

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 

15.08.2019 год. /четвъртък/ от  14.30 часа  
в зала № 22 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-170/12.08.2019 год. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Кричим, приета с Решение № 149, взето с протокол № 15 
от 13.06.2013 год. на Общински съвет при община Кричим. 

2. Докладна записка с вх. № РД-01-08-160/31.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на 
бюджета на община Кричим към 30.06.2019 год. по прихода и разхода, по 
функции и дейности, сметките за средства от Европейския съюз и ИБС. 

3. Докладна записка с вх. № РД-01-08-162/31.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно представяне на Информация за компенсирани 
промени и Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета на община 
Кричим в разходната част за местни дейности по реда на чл. 125, ал. 4 от Закона 
за публичните финанси към 30.06.2019 година. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-161/31.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно Актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2019 г. към 
Решение № 361, взето с протокол № 43 от 29.01.2019 год. на Общински съвет 
при община Кричим. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-167/12.08.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2019 
година. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-166/12.08.2019 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 № 39921.501.726 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Кричим, актуван с акт за частна общинска собственост № 1198 
от 14.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията под номер 73, том 49, рег. № 
18326 от 15.06.2016 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Братя Крушарови”. 

7. Предложение с вх. № РД-01-08-168/12.08.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно Продажба на поземлен имот № 39921.502.34 по 
кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 
19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град 
Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, с административен 
адрес: гр. Кричим, ул. „Спартак” № 5, целият с площ 336 кв.м, на собствениците 
на законно построена сграда, изградена върху земя - частна общинска 
собственост. 
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8. Предложение с вх. № РД-01-08-169/12.08.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез 
публично оповестен конкурс на части от имот, представляващи 3 бр. 
помещения, намиращи се в сграда с кадастрален идентификатор 39921.502.405.2 
и 2 бр. помещения, намиращи се в сграда с кадастрален идентификатор 
39921.502.405.1, и двете сгради находящи се в поземлен имот с идентификатор 
39921.502.405 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, с административен 
адрес на имота - гр. Кричим, ул. „Владая” № 1. 

9. Предложение с вх. № РД-01-08-164/08.08.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно утвърждаване на паралелки с численост под 
определената в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование /обн. 
ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г./ през учебната 2019/2020 г. в СУ „П. Р. Славейков”, 
гр. Кричим.  

10. Предложение с вх. № РД-01-08-159/31.07.2019 год. от Величка Бучова – 
Секретар на Община Кричим, относно анализ на състоянието и нивото на 
безработица на територията на община Кричим за първото шестмесечие на 2019 
година. 

11. Писмо с вх. № РД-01-08-154/29.07.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим и Председател на Общинската комисия по обществен ред и 
законност, относно състояние на престъпността и обществения ред на 
територията на Община Кричим за второто тримесечие на 2019 година. 

12. Отчет с вх. № РД-01-08-163/08.08.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.07.2019 год. за ползване на 
имоти – общинска собственост, на основание точка 5 от забележката към 
приложение № 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги. 

13. Писмо с вх. № РД-01-08-155/29.07.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец май, 2019 
година. 

14. Писмо с вх. № РД-01-08-156/29.07.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец юни, 2019 
година. 

15. Други.  

Председател на ОбС : 
              /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 



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  

15.08.2019 год. /четвъртък/ от  14.30 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-170/12.08.2019 год. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на 
отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение № 149, 
взето с протокол № 15 от 13.06.2013 год. на Общински съвет при община 
Кричим. 

2. Докладна записка с вх. № РД-01-08-160/31.07.2019 год. от Атанас Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно информация за текущото касово 
изпълнение на бюджета на община Кричим към 30.06.2019 год. по 
прихода и разхода, по функции и дейности, сметките за средства от 
Европейския съюз и ИБС. 

3. Докладна записка с вх. № РД-01-08-162/31.07.2019 год. от Атанас Калчев 
– Кмет на община Кричим, относно представяне на Информация за 
компенсирани промени и Актуализирано тримесечно разпределение на 
бюджета на община Кричим в разходната част за местни дейности по 
реда на чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси към 30.06.2019 
година. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-161/31.07.2019 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно Актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2019 г. 
към Решение № 361, взето с протокол № 43 от 29.01.2019 год. на 
Общински съвет при община Кричим. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-167/12.08.2019 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Кричим през 2019 година. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-164/08.08.2019 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно утвърждаване на паралелки с 
численост под определената в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование /обн. ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г./ през учебната 
2019/2020 г. в СУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим.  

7. Предложение с вх. № РД-01-08-159/31.07.2019 год. от Величка Бучова – 
Секретар на Община Кричим, относно анализ на състоянието и нивото на 
безработица на територията на община Кричим за първото шестмесечие 
на 2019 година. 

8. Писмо с вх. № РД-01-08-154/29.07.2019 год. от Величка Бучова – 
Секретар на Община Кричим и Председател на Общинската комисия по 
обществен ред и законност, относно състояние на престъпността и 
обществения ред на територията на Община Кричим за второто 
тримесечие на 2019 година. 



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

9. Писмо с вх. № РД-01-08-155/29.07.2019 год. от Величка Бучова – 
Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за 
месец май, 2019 година. 

10. Писмо с вх. № РД-01-08-156/29.07.2019 год. от Величка Бучова – 
Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за 
месец юни, 2019 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  

15.08.2019 год. /четвъртък/ от 14.30 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-170/12.08.2019 год. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Кричим, приета с Решение № 149, взето с протокол № 15 
от 13.06.2013 год. на Общински съвет при община Кричим. 

2. Докладна записка с вх. № РД-01-08-160/31.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на 
бюджета на община Кричим към 30.06.2019 год. по прихода и разхода, по 
функции и дейности, сметките за средства от Европейския съюз и ИБС. 

3. Докладна записка с вх. № РД-01-08-162/31.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно представяне на Информация за компенсирани 
промени и Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета на община 
Кричим в разходната част за местни дейности по реда на чл. 125, ал. 4 от Закона 
за публичните финанси към 30.06.2019 година. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-161/31.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно Актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2019 г. към 
Решение № 361, взето с протокол № 43 от 29.01.2019 год. на Общински съвет 
при община Кричим. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-167/12.08.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2019 
година. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-166/12.08.2019 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 № 39921.501.726 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Кричим, актуван с акт за частна общинска собственост № 1198 
от 14.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията под номер 73, том 49, рег. № 
18326 от 15.06.2016 г., находящ се в гр. Кричим, ул. „Братя Крушарови”. 

7. Предложение с вх. № РД-01-08-168/12.08.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно Продажба на поземлен имот № 39921.502.34 по 
кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 
19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град 
Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, с административен 
адрес: гр. Кричим, ул. „Спартак” № 5, целият с площ 336 кв.м, на собствениците 
на законно построена сграда, изградена върху земя - частна общинска 
собственост. 

8. Предложение с вх. № РД-01-08-169/12.08.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез 
публично оповестен конкурс на части от имот, представляващи 3 бр. 
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помещения, намиращи се в сграда с кадастрален идентификатор 39921.502.405.2 
и 2 бр. помещения, намиращи се в сграда с кадастрален идентификатор 
39921.502.405.1, и двете сгради находящи се в поземлен имот с идентификатор 
39921.502.405 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, с административен 
адрес на имота - гр. Кричим, ул. „Владая” № 1. 

9. Писмо с вх. № РД-01-08-154/29.07.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим и Председател на Общинската комисия по обществен ред и 
законност, относно състояние на престъпността и обществения ред на 
територията на Община Кричим за второто тримесечие на 2019 година. 

10. Писмо с вх. № РД-01-08-155/29.07.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец май, 2019 
година. 

11. Писмо с вх. № РД-01-08-156/29.07.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец юни, 2019 
година. 

12. Други 

Председател на ОбС : 
         /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 


