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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  14.02.2019 г. /четвъртък/  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-01-08-59/08.02.2019 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно писмо с изх. № АК-01-
19#2/07.02.2019 год. на Областния управител на област Пловдив, 
относно връщане за ново обсъждане и съобразяване с дадените 
указания на Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Кричим, приета с Решение № 352, взето с 
Протокол № 43 от 29.01.2019 год. на Общински съвет при община 
Кричим. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
2. Предложение с вх. № РД-01-08-57/07.02.2019 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 18.02.2019 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. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет  
3. Предложение с вх. № РД-01-08-43/30.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен доклад за 
наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на 
община Кричим 2014-2020 г. през 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-47/31.01.2019 г. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Мониторингов 
доклад за изпълнение на плана за действие на община Кричим за 
2018 год. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Предложение с вх. № РД-01-08-41/30.01.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен отчет за 
изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда 
на община Кричим за периода 2014-2020 г. през 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
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6. Предложение с вх. № РД-01-08-42/30.01.2019 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно приемане на Годишен отчет за 
изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община 
Кричим 2015-2020г. през 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
7. Предложение с вх. № РД-01-08-45/30.01.22019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно годишен отчет за изпълнение на 
Програмата за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Кричим за периода 2016-2018 год. 
през 2018 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
8. Предложение с вх. № РД-01-08-55/07.02.2019 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 
2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
9. Предложение с вх. № РД-01-08-54/07.02.2019 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. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
10. Предложение с вх. № РД-01-08-58/07.02.2019 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. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет  
11. Предложение с вх. № РД-01-08-56/07.02.2019 год. от Атанас Калчев – 

Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура за 
отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, на 
недвижим имот частна общинска собственост: аптека, намираща се 
в сградата на Поликлиника – гр. Кричим, етаж първи, южна част, с 
площ 32,06 кв.м, съставляваща склад, преддверие, тоалетна и 
приемни, представляваща самостоятелен обект в сграда № 
39921.502.406.1.2, актуван с акт за частна общинска собственост № 
263 от 10.09.2003 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Пловдив под 
номер 117, том 1, рег. № 194 от 15.01.2007 г. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
12. Предложение с вх. № РД-01-08-39/28.01.2019 г. от Величка Бучова – 

Секретар на Община Кричим, относно годишен анализ на 
състоянието и нивото на безработица на територията на община 
Кричим за 2018 година. 

Докладва: В. Бучова – Секретар на Община Кричим 
13. Предложение с вх. № РД-01-08-48#1/12.02.2019 год. от Румен Тонов – 

Председател на ПК по местно самоуправление, обществен ред и 
законност към ОбС – Кричим, относно становище на ПКМСОРЗ към 
ОбС, относно отчет-анализ за дейността на РУ – Стамболийски за 
2018 година. 

Докладва: Р. Тонов – Председател на ПКМСОРЗ към ОбС 
14. Предложение с вх. № РД-01-08-52#1/12.02.2019 год. от д-р Антоан 

Димитров – Председател на ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС – Кричим, относно становище на ПКСДОК във 
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връзка с постъпило заявление с вх. № РД-01-08-52/01.02.2019 год. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за лечение. 

15. 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


