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

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ

17.02.2022 год. /четвъртък/ от 14.30 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН Р Е Д :

1. Предложение с вх. № РД-01-08-6/14.01.2022 г. от Анка Хаджиева -  Председател 
на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на отче г за дейнос i га 
на Общински съвет при община Кричим и неговите комисии за периода юли 2021 —
декември 2021 година.

2. Предложение с вх. № РД-01-08-15/01.02.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение решенията на 
Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от
01.07.2021 год. до 31.12.2021 год.

3. Предложение с вх. № РД-01-08-9/20.01.2022 г. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на 
План за действие 2021-2023 г. на Община Кричим през 2021 година, във връзка с 
изпълнение на Стратегия на област Пловдив за равенство, приобщаване и участие
на ромите 2021 -  2030 г.

4. Предложение с вх. № РД-01-08-21/14.02.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно Общински план за развитие на младежта в изпълнение на 
Закона за младежта в община Кричим за 2022 година.

5. Предложение с вх. № РД-01 -08-4/11.01.2022 г. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно Културен календар на Община Кричим за 2022 година.

6. Отчет с вх. № РД-01-08-2/05.01.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения 
за четвъртото тримесечие на 2021 година.

7. Писмо с вх. № РД-01-08-13/28.01.2022 г. от Иван Бозев -  Председател на 
одитния комитет при община Кричим, относно предоставяне на годишен доклад за 
дейността на одитния комитет при община Кричим през 2021 година.

8. Информация с вх. № РД-01-08-14/31.01.2022 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно информация за извършена първа проверка през 2022 
година на физически и юридически лица, подали декларации по чл. 71, т. 1 от 
ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”.

9. Отчет с вх. № РД-01-08-3/10.01.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.12.2021 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.

10. Отчет с вх. № РД-01-08-19/07.02.2022 год. от Атанас Калчев — Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.01.2022 год. за ползване на 
имоти — общинска собственост, на основание точка 5 of\ забележката към
приложение № 1 от Наредбата за ------ нистр^рането на местните
такси и цени на услуги.

11. Други. /П/ заличено обстоятелство по 
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016

)£$ржиева/
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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

17.02.2022 год. /четвъртък/ от 14.30 часа 
в зала № 21 на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение с вх. № РД-01-08-6/14.01.2022 г. от Анка Хаджиева — 
Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на 
отчет за дейността на Общински съвет при община Кричим и неговите комисии 
за периода юли 2021 -  декември 2021 година.

2. Предложение с вх. № РД-01-08-15/01.02.2022 г. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение решенията на 
Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от
01.07.2021 год. до 31.12.2021 год.

3. Предложение с вх. № РД-01-08-7/17.01.2022 г. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно приемане на годишен отчет за дейността на 
МКБППМН за 2021 година.

4. Предложение с вх. № РД-01-08-9/20.01.2022 г. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на 
План за действие 2021-2023 г. на Община Кричим през 2021 година, във връзка с 
изпълнение на Стратегия на област Пловдив за равенство, приобщаване и 
участие на ромите 2021 -  2030 г.

5. Информация с вх. № РД-01-08-22/14.02.2022 год. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно отчет за изпълнението на дейностите по разделно 
събиране на отпадъците на територията на община Кричим по смисъла на чл. 19, 
ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците, включително и постигане на 
целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и чл. 32, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 
към 31 декември 2021 година.

6. Предложение с вх. № РД-01-08-18/07.02.2022 г. от Атанас Калчев — Кмет на
община Кричим, относно приемане на годишен план за паша, определяне 
размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и 
индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.

7. Предложение с вх. № РД-01-08-21/14.02.2022 г. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно Общински план за развитие на младежта в изпълнение 
на Закона за младежта в община Кричим за 2022 година.

8. Предложение с вх. № РД-01-08-4/11.01.2022 г. от Атанас Калчев — Кмет на
община Кричим, относно Културен календар на Община Кричим за 2022 година.

9. Отчет с вх. № РД-01-08-2/05.01.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни 
задължения за четвъртото тримесечие на 2021 година.

10. Заявление с вх. № РД-01-08-10/24.01.2022 год. от жител на град Кричим за 
оказване на помощ, поради възникнал пожар в дома му.
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11. Писмо с вх. № РД-01-08-13/28.01.2022 г. от Иван Бозев -  Председател на 
одитния комитет при община Кричим, относно предоставяне на годишен доклад 
за дейността на одитния комитет при община Кричим през 2021 година.

12. Информация с вх. № РД-01-08-14/31.01.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно информация за извършена първа проверка през 2022 
година на физически и юридически лица, подали декларации по чл. 71, т. 1 от 
ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване

13. Отчет с вх. № РД-01-08-3/10.01.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.12.2021 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.

14. Отчет с вх. № РД-01-08-19/07.02.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно начислени наеми и такси към 31.01.2022 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.

15. Други

Пр
'П/ заличено обстоятелство по 
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016
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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 /II КС ДОК/

П О К А Н А  за ЗАСЕДАНИЕ

17.02.2022 год. /четвъртък/ от 14.30 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение с вх. № РД-01-08-6/14.01.2022 г. от Анка Хаджиева -  
Председател на Общински съвет при община Кричим, относно приемане 
на отчет за дейността на Общински съвет при община Кричим и неговите 
комисии за периода юли 2021 -  декември 2021 година.

2. Предложение с вх. № РД-01 -08-15/01.02.2022 г. от Атанас Калчев — 
Кмет на обшина Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение 
решенията на Общински съвет при Община Кричим от общинска 
администрация за периода от 01.07,2021 год. до 31.12.2021 год.

3. Предложение с вх. № РД-01 -08-7/17.01.2022 г. от Атанас Калчев —
Кмет на община Кричим, относно приемане на годишен отчет за
дейността на МКБППМН за 2021 година.

4. Предложение с вх. № РД-01-08-9/20.01.2022 г. от Атанас Калчев —
Кмет на община Кричим, относно приемане на Мониторингов доклад за
изпълнението на План за действие 2021-2023 г. на Община ^.ричим през 
2021 година, във връзка с изпълнение на Стратегия на област Пловдив за 
равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 — 2030 г.

5. Предложение с вх. № РД-01-08-21/14.02.2022 г. от Атанас Калчев -  
Кмет на община Кричим, относно Общински план за развитие на 
младежта в изпълнение на Закона за младежта в община Кричим за 2022 
година.

6. Предложение с вх. № РД-01 -08-4/11.01.2022 г. от Атанас Калчев — 
Кмет на община Кричим, относно Културен календар на Община Кричим 
за 2022 година.

7. Заявление с вх. № РД-01-08-10/24.01.2022 год. от жител на град 
Кричим за оказване на помощ, поради възникнал пожар в дома му.

8. Писмо с вх. № РД-01-08-13/28.01.2022 г. от Иван Бозев -  Председател 
на одитния комитет при община Кричим, относно предоставяне на 
годишен доклад за дейността на одитния комитет при община Кричим 
през 2021 година.

9. Информация с вх. № РД-01-08-14/31.01.2022 год. от Атанас Калчев -  
Кмет на община Кричим, относно информация за извършена първа 
проверка през 2022 година на физически и юридически лица, подали 
декларации по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване oi гакса за услугата 
„сметосъбиране и сметоизвозване’’.

10. Д руги .
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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

17.02.2022 год. /четвъртък/ от 14.30 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение с вх. № РД-01-08-6/14.01.2022 г. от Анка Хаджиева -  Председател 
на Общински съвет при община Кричим, относно приемане на отчет за дейността 
на Общински съвет при община Кричим и неговите комисии за периода юли 2021 —
декември 2021 година.

2. Предложение с вх. № РД-01-08-15/01.02.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Отчет за изпълнение решенията на 
Общински съвет при Община Кричим от общинска администрация за периода от
01.07.2021 год. до 31.12.2021 год.

3. Предложение с вх. № РД-01-08-9/20.01.2022 г. от Атанас Калчев — Кмет на 
община Кричим, относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на 
План за действие 2021-2023 г. на Община Кричим през 2021 година, във връзка е 
изпълнение на Стратегия на област Пловдив за равенство, приобщаване и участие
на ромите 2021 -  2030 г.

4. Информация с вх. № РД-01-08-22/14.02.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно отчет за изпълнението на дейностите по разделно 
събиране на отпадъците на територията на община Кричим по смисъла на чл. 19, 
ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците, включително и постигане на 
целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и чл. 32, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
към 31 декември 2021 година.

5. Предложение с вх. № РД-01-08-18/07.02.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно приемане на годишен план за паша, определяне размера и 
местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално 
ползване и съгласие за предоставянето им.

6. Предложение с вх. № РД-01-08-21/14.02.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно Общински план за развитие на младежта в изпълнение на 
Закона за младежта в община Кричим за 2022 година.

7. Предложение с вх. № РД-01-08-4/11.01.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно Културен календар на Община Кричим за 2022 година.

8. Писмо с вх. № РД-01-08-13/28.01.2022 г. от Иван Бозев -  Председател на 
одитния комитет при община Кричим, относно предоставяне на годишен доклад за 
дейността на одитния комитет при община Кричим през 2021 година.

9. Информация с вх. № РД-01-08-14/31.01.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на
община Кричим, относно информация за извършена първа проверка през 2022 

‘ ’ отгодина на физически и юридически лица, подали декларации по чл. / i , т. I 
ЗМДТ за освобождаване от такса за у с л ^ з ж ^ ^ т о с ъ б и р м е  и сметоизвозване”

10. Други

Предсе,
/П/ заличено обстоятелство по 
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016

Х)Ь!ржиева/


