
ПОСТОЯННА КОМ ИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС  
/ПКБФЕППМ Р/

П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ

26.05.2022 год. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :

1. Докладна записка с вх. № РД-01-08-88/17.05.2022 г. от Анка Хаджиева -  
Председател на Общински съвет при община Кричим, относно определяне на 
представител на община Кричим за участие в комисията за изработване на 
областна аптечна карта на област Пловдив.

2. Други.

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

/А. Хаджиева/

1



1

ПОСТОЯННА КОМ ИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и  законност — нормативни 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  
/ПКМ СОРЗ/

П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ

26.05.2022 год. /четвъртък/ от 16.00 часа 
в зала № 21 на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :

1. Докладна записка с вх. № РД-01-08-88/17.05.2022 г. от Анка Хаджиева -  
Председател на Общински съвет при община Кричим, относно определяне на 
представител на община Кричим за участие в комисията за изработване на 
областна аптечна карта на област Пловдив.

2. Други

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

/А. Хаджиева/

1



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

26.05.2022 год. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН Р Е Д :

1. Докладна записка с вх. № РД-01-08-88/17.05.2022 г. от Анка Хаджиева 
-  Председател на Общински съвет при община Кричим, относно 
определяне на представител на община Кричим за участие в комисията 
за изработване на областна аптечна карта на област Пловдив.

2. Други.

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

/А. Хаджиева/

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

26.05.2022 год. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :

1. Докладна записка с вх. № РД-01-08-88/17.05.2022 г. от Анка Хаджиева -  
Председател на Общински съвет при община Кричим, относно определяне на 
представител на община Кричим за участие в комисията за изработване на 
областна аптечна карта на област Пловдив.

2. Други

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

/А. Хаджиева/

1


