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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 
 № 10/26.08.2020 г. 

 

 На основание чл. 25, т. 1 във връзка с 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 на  редовно заседание Общински съвет при община Кричим, което ще се 

проведе на 01.09.2020 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-01-08-151/31.07.2020 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. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет  

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. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет  

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. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет  

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. 
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Докладва: Ат. Калчев – Кмет  

 

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. 

Докладва: Ат. Калчев – Кмет  

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 

идентификатори: 39921.93.441; 39921.91.56; 39921.91.57; 39921.92.69 и 

39921.93.20, находящи се в землището на гр. Кричим. 
Докладва: Ат. Калчев – Кмет  

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. 

Докладва: В. Бучова – Секретар на Община Кричим 

8. 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/ 
 

 


