
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  
 

25.11.2021 год. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала № 21 
 на Община Кричим 

 
 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 
 

 
1. Предложение с вх. № РД-01-08-181/22.11.2021 год. от Атанас Калчев – Кмет на 

община Кричим, относно информация за работата на общинска администрация, 
относно получени жалби, сигнали и предложения на граждани, отправени до 
Община Кричим през периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. 

2. Информация с вх. № РД-01-08-176/01.11.2021 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно информация за извършена трета проверка през 2021 
година на физически и юридически лица, подали декларации по чл. 71, т. 1 от 
ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”. 

3. Други 
 
 
Председател на ОбС : /П/ заличено обстоятелство по 

чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 
                                                                                   /А. Хаджиева/ 

 



 1 

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

 
 

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ  
 

 
25.11.2021 год. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала № 21 

 на Община Кричим 
 

 
ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 

 
1. Предложение с вх. № РД-01-08-181/22.11.2021 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно информация за работата на общинска 
администрация, относно получени жалби, сигнали и предложения на граждани, 
отправени до Община Кричим през периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. 

2. Информация с вх. № РД-01-08-176/01.11.2021 год. от Атанас Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно информация за извършена трета проверка през 2021 
година на физически и юридически лица, подали декларации по чл. 71, т. 1 от 
ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”. 

3. Отчет с вх. № РД-01-08-178/10.11.2021 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.10.2021 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.  

4. Други.     
 

 
Председател на ОбС : /П/ заличено обстоятелство по 

чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 
                                                                                   /А. Хаджиева/ 

 
 



 

 

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 
 

25.11.2021 год. /четвъртък/ от 16.00 часа  
в зала № 21 на Община Кричим 

 
 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 
 

 
1. Предложение с вх. № РД-01-08-181/22.11.2021 год. от Атанас Калчев – Кмет 

на община Кричим, относно информация за работата на общинска 
администрация, относно получени жалби, сигнали и предложения на граждани, 
отправени до Община Кричим през периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-182/22.11.2021 год. от Атанас Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно заявление за отпускане на парична помощ за 
лечение от жител на Община Кричим. 

3. Информация с вх. № РД-01-08-176/01.11.2021 год. от Атанас Калчев – Кмет 
на община Кричим, относно информация за извършена трета проверка през 2021 
година на физически и юридически лица, подали декларации по чл. 71, т. 1 от 
ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”. 

4. Отчет с вх. № РД-01-08-178/10.11.2021 год. от Атанас Калчев – Кмет на 
община Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.10.2021 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.  

5. Други 
 
 

Председател на ОбС : /П/ заличено обстоятелство по 
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 

                                                                                   /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  
 

25.11.2021 год. /четвъртък/ от  16.00 часа в зала № 21 
 на Община Кричим 

 
 

ПРОЕКТОДНЕВЕН   РЕД : 
 

1. Предложение с вх. № РД-01-08-181/22.11.2021 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно информация за работата на общинска 
администрация, относно получени жалби, сигнали и предложения на 
граждани, отправени до Община Кричим през периода от 01.01.2021 г. до 
30.09.2021 г. 

2. Предложение с вх. № РД-01-08-182/22.11.2021 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно заявление за отпускане на парична 
помощ за лечение от жител на Община Кричим. 

3. Информация с вх. № РД-01-08-176/01.11.2021 год. от Атанас Калчев – 
Кмет на община Кричим, относно информация за извършена трета 
проверка през 2021 година на физически и юридически лица, подали 
декларации по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата 
„сметосъбиране и сметоизвозване”. 

4. Други.  
 

 
Председател на ОбС : /П/ заличено обстоятелство по 

чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 
                                                                      /А. Хаджиева/ 

 


