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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  

25.08.2020 год. /вторник/ от 15.30 часа в зала № 21 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-151/31.07.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на 
бюджета на община Кичим към 30.06.2020 г. по прихода и разхода, по функции 
и дейности, сметките за средства от Европейския  съвет и ИБС.  

2. Предложение с вх. № РД-01-08-158/20.08.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2020 
година. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-149/31.07.2020 г. от Величка Бучова - Секретар 
на община Кричим, относно анализ на състоянието и нивото на безработица на 
територията на община Кричим за първото шестмесечие на 2020 г. 

4. Отчет с вх. № РД-01-08-153/07.08.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.07.2020 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. 

5. Писмо с вх. № РД-01-08-146/28.07.2020 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за м. Юни, 2020 
година. 

6. Други.  

Председател на ОбС : 
                 /А. Хаджиева/ 
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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 

25.08.2020 год. /вторник/ от 15.30 часа  
в зала № 21 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-151/31.07.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на 
бюджета на община Кичим към 30.06.2020 г. по прихода и разхода, по функции 
и дейности, сметките за средства от Европейския  съвет и ИБС. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-158/20.08.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2020 
година. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-159/20.08.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно съгласие за продажба на имот частна общинска 
собственост с кадастрален идентификатор 39921.912.41 по Кадастралната карта 
на гр. Кричим одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София, находящ се 
в м. Черешово, с площ 819 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост 
№ 612 от 12.11.2010 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив с вх. рег. № 
26 356 от 18.11.2010 г., акт № 89, том 70 от 2010 г. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-160/20.08.2020 г. 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 3 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 изпълнителния директор 
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и административен адрес на 
имота - гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-161/20.08.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за промяна начина на трайно 
ползване на недвижим имот с идентификатор 39921.4.306 по КККР на гр. 
Кричим, с площ от 8 481 кв. м., находящ се в землището на община Кричим, в 
местността „Манастира”, трайно предназначение на територията: земеделска, 
начин на трайно ползване: пасище, е публична общинска собственост, съгласно 
акт за публична общинска собственост № 467 от 22.07.2010 г., вписан в Служба 
по вписвания, гр. Пловдив под номер 61, рег. № 16 579, том 43 от 27.07.2010 г., 
за други земеделски нужди. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-162/20.08.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за промяна начина на трайно 
ползване на недвижими имоти общинска собственост с кадастрални 
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идентификатори: 39921.93.441; 39921.91.56; 39921.91.57; 39921.92.69 и 
39921.93.20, находящи се в землището на гр. Кричим.

7. Предложение с вх. № РД-01-08-149/31.07.2020 г. от Величка Бучова - Секретар 
на община Кричим, относно анализ на състоянието и нивото на безработица на 
територията на община Кричим за първото шестмесечие на 2020 г. 

8. Заявление с вх. № РД-01-08-155/12.08.2020 г. от жители на град Кричим, 
живущи на улиците „Кирил и Методи”; „Бобище” и част от „Крали Марко”, 
относно възстановяване на контейнерите за смет на бул. „Кирил и Методи”. 

9. Отчет с вх. № РД-01-08-153/07.08.2020 год. от Атанас Калчев – Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.07.2020 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. Писмо с вх. № РД-01-08-146/28.07.2020 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за м. Юни, 2020 
година. 

11. Други.        

Председател на ОбС : 
              /А. Хаджиева/ 



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  

25.08.2020 год. /вторник/ от  15.30 часа в зала № 21 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-151/31.07.2020 г. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно информация за текущото касово 
изпълнение на бюджета на община Кичим към 30.06.2020 г. по прихода и 
разхода, по функции и дейности, сметките за средства от Европейския  
съвет и ИБС. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-158/20.08.2020 г. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Кричим през 2020 година. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-149/31.07.2020 г. от Величка Бучова - 
Секретар на община Кричим, относно анализ на състоянието и нивото на 
безработица на територията на община Кричим за първото шестмесечие 
на 2020 г. 

4. Писмо с вх. № РД-01-08-146/28.07.2020 год. от Величка Бучова – 
Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за 
м. Юни, 2020 година. 

5. Други.  

Председател на ОбС : 
         /А. Хаджиева/ 



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  

25.08.2020 год. /вторник/ от  15.30 часа в зала № 21 
 на Община Кричим 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-151/31.07.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на 
бюджета на община Кичим към 30.06.2020 г. по прихода и разхода, по функции 
и дейности, сметките за средства от Европейския  съвет и ИБС. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-158/20.08.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2020 
година. 

3. Предложение с вх. № РД-01-08-159/20.08.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно съгласие за продажба на имот частна общинска 
собственост с кадастрален идентификатор 39921.912.41 по Кадастралната карта 
на гр. Кричим одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния 
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София, находящ се 
в м. Черешово, с площ 819 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост 
№ 612 от 12.11.2010 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив с вх. рег. № 
26 356 от 18.11.2010 г., акт № 89, том 70 от 2010 г. 

4. Предложение с вх. № РД-01-08-160/20.08.2020 г. 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 3 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 изпълнителния директор 
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и административен адрес на 
имота - гр. Кричим, бул. „Тракия” № 25. 

5. Предложение с вх. № РД-01-08-161/20.08.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за промяна начина на трайно 
ползване на недвижим имот с идентификатор 39921.4.306 по КККР на гр. 
Кричим, с площ от 8 481 кв. м., находящ се в землището на община Кричим, в 
местността „Манастира”, трайно предназначение на територията: земеделска, 
начин на трайно ползване: пасище, е публична общинска собственост, съгласно 
акт за публична общинска собственост № 467 от 22.07.2010 г., вписан в Служба 
по вписвания, гр. Пловдив под номер 61, рег. № 16 579, том 43 от 27.07.2010 г., 
за други земеделски нужди. 

6. Предложение с вх. № РД-01-08-162/20.08.2020 г. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за промяна начина на трайно 
ползване на недвижими имоти общинска собственост с кадастрални 



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

/ПКУТИБСЕПОСКД/ 

2

идентификатори: 39921.93.441; 39921.91.56; 39921.91.57; 39921.92.69 и 
39921.93.20, находящи се в землището на гр. Кричим.

7. Предложение с вх. № РД-01-08-149/31.07.2020 г. от Величка Бучова - Секретар 
на община Кричим, относно анализ на състоянието и нивото на безработица на 
територията на община Кричим за първото шестмесечие на 2020 г. 

8. Заявление с вх. № РД-01-08-155/12.08.2020 г. от жители на град Кричим, 
живущи на улиците „Кирил и Методи”; „Бобище” и част от „Крали Марко”, 
относно възстановяване на контейнерите за смет на бул. „Кирил и Методи”. 

9. Писмо с вх. № РД-01-08-146/28.07.2020 год. от Величка Бучова – Секретар на 
Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за м. Юни, 2020 
година. 

10. Други 

Председател на ОбС : 
         /А. Хаджиева/ 


