
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС 
/ПКБФЕППМР/

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ

23.09.2021 год. /четвъртък/ от 15.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН Р Е Д :

1. Предложение с вх. № РД-01-08-150/13.09.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет 
на община Кричим, относно приемане на Наредба за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски 
дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на 
договори за съвместна дейност.

2. Предложение с вх. № РД-01-08-152/14.09.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет 
на община Кричим, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната 
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
община Кричим.

3. Предложение с вх. № РД-01 -08-154/20.09.20-1 год. от Атанас Калчев — Кмет 
на община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2021 г. към 
Решение № 128, взето с протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет при 
община Кричим.

4. Предложение с вх. № РД-01-08-155/20,09.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет 
на община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите — общинска собственост в община Кричим през 2021 
година.

5. Отчет с вх. № РД-01-08-148/10.09.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.08.2021 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.

6. Други.

1



1

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

23.09.2021 год. /четвъртък/ от 15.00 часа 
в зала № 21 на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение с вх. № РД-01-08-150/13.09.2021 год. от Атанас Калчев -  Кмет 
на община Кричим, относно приемане на Наредба за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски 
дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на 
договори за съвместна дейност.

2. Предложение с вх. № РД-01-08-152/14.09.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет 
на община Кричим, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната 
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
община Кричим.

3. Предложение с вх. № РД-01-08-154/20.09.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет 
на община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2021 г. към 
Решение № 128, взето с протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет при 
община Кричим.

4. Предложение с вх. № РД-01-08-155/20.09.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет 
на община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите — общинска собственост в община Кричим през 2021 
година.

5. Предложение с вх. № РД-01-08-156/20.09.2021 год. от Атанас Калчев -  Кмет 
на община Кричим, относно учредяване на безсрочно възмездно право на 
строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Пазарджик в имот с 
кадастрален идентификатор 39921.4.837 по КККР на гр. Кричим, одобрена със 
Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. 
София, местност „Сух дол“, трайно предназначение на територията -  
земеделска, начин на трайно ползване -  нива за изграждане на нов ЖР (желязо 
решетъчен) стълб в оста на ВЕЛ „Бяга“ със застроена площ 3,61 м и за 
стандартизирано табло „Мерене 20kV“ — МТМ до нов ЖР стълб, извод „Бяга“ 
със застроена площ 1,2 м2.

6. Предложение с вх. № РД-01-08-147/10.09.2021 год. от Атанас Калчев -  Кмет 
на община Кричим, относно Анализ на състоянието и потребностите от 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Кричим.

7. Предложение с вх. № РД-01-08-144/30.08.2021 год. от Величка Бучова -  
Секретар на община Кричим, относно Анализ на състоянието и нивото на 
безработица на територията на община Кричим за първото шестмесечие на 2021 
година.
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8. Отчет с вх. № РД-01-08-148/10.09.2021 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.08.2021 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.

9. Други

\  3 1 |Д / заличено обстоятелство по
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016

^Ш ^щ ж и ева /
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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/

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ

23.09.2021 год. /четвъртък/ от 15.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение с вх. № РД-01-08-150/13.09.2021 год. от Атанас Калчев — 
Кмет на община Кричим, относно приемане на Наредба за условията и 
реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в 
търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 
Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и 
сключването на договори за съвместна дейност.

2. Предложение с вх. № РД-01-08-152/14.09.2021 год. от Атанас Калчев — 
Кмет на община Кричим, относно приемане на Наредба за обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 
животни на територията на община Кричим.

3. Предложение с вх. № РД-01-08-154/20.09.2021 год. от Атанас Калчев -  
Кмет на община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2021 г. 
към Решение № 128, взето с протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински 
съвет при община Кричим.

4. Предложение с вх. № РД-01-08-155/20.09.2021 год. от Атанас Калчев - 
Кмет на община Кричим, относно актуализация на Програмата за 
управление и разпореждане с имотите -  общинска собственост в община 
Кричим през 2021 година.

5. Предложение с вх. № РД-01 -08-147/10.09.2021 год. от Атанас Калчев —
Кмет на община Кричим, относно Анализ на състоянието и 
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
от община Кричим.

6. Предложение с вх. № РД-01-08-144/30.08.2021 год. от Величка Бучова 
-  Секретар на община Кричим, относно Анализ на състоянието и нивото 
на безработица на територията на община Кричим за първото 
шестмесечие на 2021 година.

1



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

/ПКУТИБСЕПОСКД/

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ

23.09.2021 год. /четвъртък/ от 15.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение с вх. № РД-01 -08-150/13.09.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Наредба за условията и реда за упражняване 
на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско 
участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 
сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

2. Предложение с вх. № РД-01-08-152/14.09,2021 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната 
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
община Кричим.

3. Предложение с вх. № РД-01-08-154/20.09.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1 ИНВЕСТИЦИОННА 
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2021 г. към Решение № 128, взето с 
протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет при община Кричим.

4. Предложение с вх. № РД-01-08-155/20.09.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите -  общинска собственост в община Кричим през 2021 
година.

5. Предложение с вх. № РД-01-08-156/20.09.2021 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно учредяване на безсрочно възмездно право на строеж на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ” ЕАД, КЕЦ Пазарджик в имот с кадастрален 
идентификатор 39921.4.837 по КККР на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД- 
18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. София, местност 
„Сух дол“, трайно предназначение на територията -  земеделска, начин на трайно 
ползване -  нива за изграждане на нов ЖР (желязо решетъчен) стълб в оста на ВЕЛ 
„Бяга“ със застроена площ 3,61 м2 и за стандартизирано табло „Мерене 20kV“ -  
МТМ до нов ЖР стълб, извод „Бяга“ със застроена площ 1,2 ;|£ .

6- Други вс?


