
П О С Т О Я Н Н А  К О М И С И Я  по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно р аш н тн е към О о(

L Предложение с вх. № РД-01-08-87/12.05.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно информация за прогивопожарната охрана и 
предприети мерки за летния сезон на територията на община Кричим за 2020 
година.

2. Предложение с вх. № РД-01 -08-92/20.05.2021 год. от Атанас Калчев -  Кмег на 
община Кричим, относно създаване на общинска комисия по безопаснос! на 
движението по пътищата при община Кричим.

3. Отчет с вх. № РД-01-08-86/12.05.2021 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно начислени наеми и такси към 30.04.2021 год. за 
ползване на имоти — общинска собственост, на основание точка 5 от заоележката 
към приложение № 1 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги.

4. Обсъждане по обществено значим въпрос - популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Кричим, мерки и дейности 
за овладяването й.

/П К Б Ф Е П П М Р/

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ

26.05.2021 год. /сряда/ от 16.00 часа в зала №  21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН Р Е Д :

5. Други.

гена информация при спазени принципите на 
§ 1, букви „б” и „в” на Регламент (ЕС) 2016/679/

I



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност -  норматнвпа 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

26.05.2021 год. /сряда/ от 16.00 часа 
в зала № 21 на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение с вх. № РД-01-08-87/12.05.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно информация за противопожарната охрана и 
предприети мерки за летния сезон на територията на община Кричим за 2020 
година.

2. Предложение с вх. № РД-01 -08-92/20.05.2021 год. от Атанас Калчев — кмех на 
община Кричим, относно създаване на общинска комисия по безопасност на 
движението по пътищата при община Кричим.

3. Предложение с вх. № РД-01-08-91/20.05.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за промяна начина на трайно 
ползване на недвижим имот общинска сооственосг с кадастрален 
идентификатор 39921.98.7. находящ се в землището на гр. Кричим.

4. Отчет с вх. № РД-01-08-86/12.05.2021 год. от Атанас Калчев Кмет на 
община Кричим, относно начислени наеми и такси към зО.04.2021 год. за 
ползване на имоти -  общинска собственост, на основание точка 5 от забележка!а 
към приложение №  1 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги.

5. Обсъждане по обществено значим въпрос — популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Кричим, мерки и дейности 
за овладяването й.
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ПОСТОЯННА КОМ ИСИЯ по социални дейности, образование, култура -  
здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, 

детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОоС /П КС ДОК/

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ

26.05.2021 год. /сряда/ от 16.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН Р Е Д :

1. Предложение с вх. № РД-01-08-87/12.05,2021 год. от Атанас Калчев 
Кмет на община Кричим, относно информация за противопожарнага 
охрана и предприети мерки за летния сезон на територията на община 
Кричим за 2020 година.

2. Предложение с вх. № РД-01 -08-92/20.05.2021 год. от Атанас Калчев -
Кмет на община Кричим, относно създаване на общинска комисия по 
безопасност на движението по пътищата при община Кричим.

3. Обсъждане по обществено значим въпрос -- популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Кричим, мерки и 
дейности за овладяването й.

4. Други.



ПОСТОЯННА КОМ ИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общ инска собственост и комунална дейност към ОбС 
................ /ПКУТИ БСЕП О СКД/

1. Предложение с вх. № РД-01-08-87/12.05.2021 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно информация за противопожарнага охрана и предприети 
мерки за летния сезон на територията на община Кричим за 2020 година.

2. Предложение с вх. № РД -01 -08-92/20.05.2021 год. ог Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно създаване на общинска комисия по безопасност на 
движението по пътищата при община Кричим.

3. Предложение с вх. № РД -01-08-91/20.05.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване 
на недвижим имот общинска собственост с кадастрален идентификатор 39921.98.7. 
находящ се в землището на гр. Кричим.

4. Обсъждане по обществено значим въпрос - популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Кричик^^ш^цкн и дейности за овладяването й.

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ

26.05.2021 год. /сряда/ от 16.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН Р Е Д :

5. Други
[чена информация при спазени принципите на
>, § 1, букви „б” и „в” на Регламент (ЕС) 2016/679/


