
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 
№ 4/29.01.2020 г. 

На основание чл. 25, т. 1 във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 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 на редовно заседание 
Общински съвет при община Кричим, което ще се проведе на 04.02.2020 г. /вторник/ 
от 16.00 часа в зала № 21 на община Кричим при следния   

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-14/20.01.2020 год. от Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 
Програма за работата на Общински съвет при община Кричим за 2020 
година. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
2. Доклад с вх. № РД-01-08-15/21.01.2020 год. от Нели Георгиева – Председател 

на Временна комисия, избрана с Решение № 6, взето с протокол № 2 от 
19.11.2019 год. на Общински съвет при община Кричим, относно 
изпълнение на задача: „Изготвяне на проект на Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019 – 2023 
година”. 

Докладва: Н. Георгиева – Председател на ВК към ОбС-Кричим 
3. Предложение с вх. № РД-01-08-6/09.01.2020 год. от Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 
отчет за дейността на Общински съвет при община Кричим и неговите 
комисии за периода юли 2019 – декември 2019 година. 

Докладва: А. Хаджиева – Председател на ОбС 
4. Предложение с вх. № РД-01-08-27/24.01.2020 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 01.07.2019 год. до 31.12.2019 год. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
5. Отчет с вх. № РД-01-08-2/02.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 

Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни 
задължения за четвъртото тримесечие на 2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
6. Предложение с вх. № РД-01-08-11/20.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на 
МКБППМН за 2019 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
7. Предложение с вх. № РД-01-08-24/23.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно приемане на Мониторингов доклад за 



изпълнение на плана за действие на община Кричим за 2019 г. 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 
8. Предложение с вх. № РД-01-08-17/22.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно Отчет за изпълнението на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Кричим през 2019 год. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
9. Предложение с вх. № РД-01-08-26/24.01.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Кричим.  

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
10. Предложение с вх. № РД-01-08-19/22.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно приемане на Програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 
2020 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
11. Предложение с вх. № РД-01-08-18/22.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно Стратегията за управление на общинската 
собственост в община Кричим за периода 2020 – 2023 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
12. Писмо с вх. № РД-01-08-20/22.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно Програма за ремонт на улици в гр. Кричим.  
Докладва: Ат. Калчев - Кмет 

13. Предложение с вх. № РД-01-08-7/10.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно Културен календар на Община Кричим за 2020 
година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
14. Предложение с вх. № РД-01-08-12/20.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно приемане на Годишен спортен календар за 
2020 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
15. Предложение с вх. № РД-01-08-25/23.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно приемане на бюджета на община Кричим за 
2020 година. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
16. Предложение с вх. № РД-01-08-21/22.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно даване на съгласие за кандидатстване на 
Община Кричим по процедура „Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление 
на общините” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност” (ВЕЕЕЕС), финансирана по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 
– 2021 г. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 



17. Предложение с вх. № РД-01-08-16/21.01.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно даване на съгласие за провеждане на процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен 
превоз на пътници по линиите от Областната, Републиканската и 
Общинската транспортната схема от квотата на община Кричим” и 
Допълнение към предложение с вх. № РД-01-08-16/21.01.2020 год. от Атанас 
Калчев – Кмет на община Кричим с вх. № РД-01-08-16#1/28.01.2020 год. 

Докладва: Ат. Калчев - Кмет 
18. Изказвания, питания, становища, жалби, молби и предложения на 

граждани по обществено значими въпроси.

Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на 
Общински съвет е задължително. 

Председател на ОбС:................................ 
                                                                                                        /А. Хаджиева/ 


