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

П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ

08.06.2022 год. /сряда/ от 14.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад с вх. № РД-01-08-94/02.06.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно одобряване на Общ устройствен план на община Кричим -  
окончателен проект, заедно с текстови и графични материали, Екологична оценка, 
и правила и нормативи за прилагането на ОУП на община Кричим, неразделна част 
от него.

2. Отчет с вх. № РД-01-08-80/09.05.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 30.04.2022 г. 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.

3. 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

08.06.2022 год. /сряда/ от 14.00 часа 
в зала № 21 на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад с вх. № РД-01-08-94/02.06.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно одобряване на Общ устройствен план на община Кричим -  
окончателен проект, заедно с текстови и графични материали, Екологична 
оценка, и правила и нормативи за прилагането на ОУП на община Кричим, 
неразделна част от него.

2. Отчет с вх. № РД-01-08-80/09.05.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 30.04.2022 г. 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.

3. 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 

08.06.2022 год. /сряда/ от 14.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН Р Е Д :

1. Доклад с вх. № РД-01-08-94/02.06.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно одобряване на Общ устройствен план на 
община Кричим -  окончателен проект, заедно с текстови и графични 
материали, Екологична оценка, и правила и нормативи за прилагането на 
ОУП на община Кричим, неразделна част от него.

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

08.06.2022 год. /сряда/ от 14.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад с вх. № РД-01-08-94/02.06.2022 г. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно одобряване на Общ устройствен план на община Кричим -  
окончателен проект, заедно с текстови и графични материали, Екологична оценка, 
и правила и нормативи за прилагането на ОУП на община Кричим, неразделна част 
от него.

2. Други

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

/А. Хаджиева/

1


