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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  

17.07.2019 год. /сряда/ от 15.00 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-142/08.07.2019 год. 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 
2019 – юни 2019 година.  

2. Предложение с вх. № РД-01-08-144/09.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение решенията на 
Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от 
01.01.2019 год. до 30.06.2019 год. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-145/09.07.2019 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. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-136/01.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно информация за Противопожарната охрана на 
територията на община Кричим. 

5. Отчет с вх. № РД-01-08-141/08.07.2019 год. от Анка Хаджиева – Председател на 
Общински съвет при община Кричим, относно командировки на Председателя 
на ОбС-Кричим при изпълнение на служебни задължения за второто тримесечие 
на 2019 година. 

6. Отчет с вх. № РД-01-08-138/01.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни 
задължения за второто тримесечие на 2019 година. 

7. Информация с вх. № РД-01-08-139/04.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно извършена втора проверка през 2019 година на 
физически и юридически лица, подали декларации по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за 
освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”. 

8. Отчет с вх. № РД-01-08-121/13.05.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 30.04.2019 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. 

9. Отчет с вх. № РД-01-08-131/13.06.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.05.2019 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. 

10. Отчет с вх. № РД-01-08-140/04.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 30.06.2019 год. за ползване на 
имоти – общинска собственост, на основание точка 5 от забележката към 
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приложение № 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги. 

11. Писмо с вх. № РД-01-08-126/20.05.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец април, 2019 
година. 

12. Други.    

Председател на ОбС : 
                 /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 
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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 

17.07.2019 год. /сряда/ от  15.00 часа  
в зала № 22 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-142/08.07.2019 год. 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 
2019 – юни 2019 година.  

2. Предложение с вх. № РД-01-08-144/09.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение решенията на 
Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от 
01.01.2019 год. до 30.06.2019 год. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-145/09.07.2019 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. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-136/01.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно информация за Противопожарната охрана на 
територията на община Кричим. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-132/14.06.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Отчет за дейността на Общински 
младежки дом – град Кричим за учебната 2018/1019 година. 

6. Отчет с вх. № РД-01-08-141/08.07.2019 год. от Анка Хаджиева – Председател на 
Общински съвет при община Кричим, относно командировки на Председателя 
на ОбС-Кричим при изпълнение на служебни задължения за второто тримесечие 
на 2019 година. 

7. Отчет с вх. № РД-01-08-138/01.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни 
задължения за второто тримесечие на 2019 година. 

8. Информация с вх. № РД-01-08-139/04.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно извършена втора проверка през 2019 година на 
физически и юридически лица, подали декларации по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за 
освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”. 

9. Информация с вх. № РД-01-08-137/01.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно състоянието на материалната база и готовността за 
започване на новата учебна 2019/2020 година на училищата и детските градини 
на територията на община Кричим. Информация за изпълнението на Наредбата 
за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 
предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията 
на община Кричим. 

10. Заявление с вх. № РД.01-08-146/10.07.2019 год. за отпускане на финансова 
помощ за лечение. 
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11. Отчет с вх. № РД-01-08-121/13.05.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 30.04.2019 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. 

12. Отчет с вх. № РД-01-08-131/13.06.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.05.2019 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. Отчет с вх. № РД-01-08-140/04.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 30.06.2019 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. 

14. Писмо с вх. № РД-01-08-126/20.05.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец април, 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  

17.07.2019 год. /сряда/ от  15.00 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-142/08.07.2019 год. 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 2019 – юни 2019 година.  

2. Предложение с вх. № РД-01-08-144/09.07.2019 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение 
решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска 
администрация за периода от 01.01.2019 год. до 30.06.2019 год. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-145/09.07.2019 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. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-136/01.07.2019 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно информация за Противопожарната 
охрана на територията на община Кричим. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-132/14.06.2019 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно приемане на Отчет за дейността на 
Общински младежки дом – град Кричим за учебната 2018/1019 година. 

6. Информация с вх. № РД-01-08-139/04.07.2019 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно извършена втора проверка през 2019 
година на физически и юридически лица, подали декларации по чл. 71, т. 
1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и 
сметоизвозване”. 

7. Информация с вх. № РД-01-08-137/01.07.2019 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно състоянието на материалната база и 
готовността за започване на новата учебна 2019/2020 година на 
училищата и детските градини на територията на община Кричим. 
Информация за изпълнението на Наредбата за условията и реда за 
записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в 
общинските детски градини и училища на територията на община 
Кричим. 

8. Заявление с вх. № РД.01-08-146/10.07.2019 год. за отпускане на 
финансова помощ за лечение. 

9. Писмо с вх. № РД-01-08-126/20.05.2019 год. от Величка Бучова – 
Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за 
месец април, 2019 година. 

10. 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  

17.07.2019 год. /сряда/ от 15.00 часа в зала № 22 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-142/08.07.2019 год. 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 
2019 – юни 2019 година.  

2. Предложение с вх. № РД-01-08-144/09.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение решенията на 
Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от 
01.01.2019 год. до 30.06.2019 год. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-145/09.07.2019 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. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-136/01.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно информация за Противопожарната охрана на 
територията на община Кричим. 

5. Информация с вх. № РД-01-08-139/04.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно извършена втора проверка през 2019 година на 
физически и юридически лица, подали декларации по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за 
освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”. 

6. Информация с вх. № РД-01-08-137/01.07.2019 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно състоянието на материалната база и готовността за 
започване на новата учебна 2019/2020 година на училищата и детските градини 
на територията на община Кричим. Информация за изпълнението на Наредбата 
за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 
предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията 
на община Кричим. 

7. Писмо с вх. № РД-01-08-126/20.05.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец април, 2019 
година. 

8. Други 

Председател на ОбС : 
         /А. Хаджиева/ 

АХ/КМ 


