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

П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ

10.11.2022 год. /четвъртък/ от 14.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :

1. Предложение вх. № РД-01-08-186/07.11.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно определяне на представител и упълномощаването му за 
изразяване на позицията на Община Кричим на насроченото за 06.12.2022 г. 
извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”, ЕООД 
Пловдив, във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите.

2. Предложение вх. № РД-01-08-176/26.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно кандидатстване на Община Кричим с проектно 
предложение „Строителство и реконструкция на нови и съществуващи улици и 
тротоари на територията на град Кричим“ по процедура чрез подбор на проектни 
предложения № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -  2020 г.

3. Предложение вх. № РД-01-08-188/08.11.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1 ИНВЕСТИЦИОННА 
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2022 г. към Решение № 215, взето с 
протокол № 29 от 14.04.2022 г., последно актуализирана с Решение № 249, взето с 
протокол № 35 от 11.10.2022 г. и на Общински съвет при община Кричим.

4. Предложение вх. № РД-01-08-181/28.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно приемане на „Програма за опазване на околната среда на 
община Кричим за периода 2021-2028 г., ведно с неразделни към нея Приложение 
№ 1 „Раздел лечебни растения“ и Приложение № 2 „Програма за опазване, 
устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Кричим“.

5. Отчет вх. № РД-01-08-171/12.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения 
за третото тримесечие на 2022 година.

6. Предложение вх. № РД-01-08-165/10.10.2022 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 01.01.2022г. до 30.09.2022 г.

7. Информация вх. № РД-01-08-177/26.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно информация за извършена трета 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“.

8. Отчет с вх. № РД-01-08-167/10.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 30.09.2022 г. за ползване на имоти -
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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. Писмо с вх. № РД-01-08-168/11.10.2022 год. от Величка Бучова -  Секретар на 
Община Кричим и Председател на Общинската комисия по обществен ред и 
сигурност, относно информация за състоянието на престъпността и обществения 
ред на територията на община Кричим за третото тримесечие на 2022 година.

10. Други.

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

/А. Хаджиева/
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ПОСТОЯННА КОМ ИСИЯ по местно самоуправление, общ ествен 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

10.11.2022 год. /четвъртък/ от 14.00 часа 
в зала № 21 на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :

1. Предложение вх. № РД-01-08-186/07.11.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно определяне на представител и упълномощаването му 
за изразяване на позицията на Община Кричим на насроченото за 06.12.2022 г. 
извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”, 
ЕООД Пловдив, във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите.

2. Предложение вх. № РД-01-08-176/26.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно кандидатстване на Община Кричим с проектно 
предложение „Строителство и реконструкция на нови и съществуващи улици и 
тротоари на територията на град Кричим“ по процедура чрез подбор на проектни 
предложения № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията 
и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -  2020 г.

3. Предложение вх. № РД-01-08-188/08.11.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2022 г. към 
Решение № 215, взето с протокол № 29 от 14.04.2022 г., последно актуализирана 
с Решение № 249, взето с протокол № 35 от 11.10.2022 г. и на Общински съвет 
при община Кричим.

4. Предложение вх. № РД-01-08-181/28.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно приемане на „Програма за опазване на околната среда 
на община Кричим за периода 2021-2028 г., ведно с неразделни към нея 
Приложение № 1 „Раздел лечебни растения“ и Приложение № 2 „Програма за 
опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Кричим“.

5. Предложение вх. № РД-01-08-180/28.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 
земеделска земя, находяща се в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, частна 
общинска собственост, находяща се в землището на град Кричим.

6. Предложение вх. № РД-01-08-179/28.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно продажба на поземлен имот № 39921.502.115 по 
кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от
19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК -  София, с административен 
адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, ул. „Георги Кирков” № 9, целият 
с площ 309 кв. м, идентичен с УПИ V-126, кв. 132 по регулационния план на гр. 
Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 г., без търг или конкурс, на 
собственика на изградената в имота жилищна сграда с идентификатор 
39921.502.115.1.
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7. Отчет вх. № РД-01-08-171/12.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно командировки на Кмета при изпълнение на служебни 
задължения за третото тримесечие на 2022 година.

8. Предложение вх. № РД-01-08-165/10.10.2022 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 01.01.2022г. до 30.09.2022 г.

9. Информация вх. № РД-01-08-177/26.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно информация за извършена трета 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“.

10. Отчет с вх. № РД-01-08-167/10.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на община 
Кричим, относно начислени наеми и такси към 30.09.2022 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.

11. Писмо с вх. № РД-01-08-168/11.10.2022 год. от Величка Бучова -  Секретар на 
Община Кричим и Председател на Общинската комисия по обществен ред и 
сигурност, относно информация за състоянието на престъпността и обществения 
ред на територията на община Кричим за третото тримесечие на 2022 година.

12. Други.

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

/А. Хаджиева/
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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

10.11.2022 год. /четвъртък/ от 14.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :

1. Предложение вх. № РД-01-08-186/07.11.2022 год. от Атанас Калчев -  
Кмет на община Кричим, относно определяне на представител и 
упълномощаването му за изразяване на позицията на Община Кричим на 
насроченото за 06.12.2022 г. извънредно неприсъствено заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”, ЕООД Пловдив, във 
връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите.

2. Предложение вх. № РД-01-08-176/26.10.2022 год. от Атанас Калчев -
Кмет на община Кричим, относно кандидатстване на Община Кричим с
проектно предложение „Строителство и реконструкция на нови и 
съществуващи улици и тротоари на територията на град Кричим“ по 
процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001- 
7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 
нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 -  2020 г.

3. Предложение вх. № РД-01-08-188/08.11.2022 год. от Атанас Калчев -
Кмет на община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2022 г. 
към Решение № 215, взето с протокол № 29 от 14.04.2022 г., последно 
актуализирана с Решение № 249, взето с протокол № 35 от 11.10.2022 г. и 
на Общински съвет при община Кричим.

4. Предложение вх. № РД-01-08-181/28.10.2022 год. от Атанас Калчев -  
Кмет на община Кричим, относно приемане на „Програма за опазване на 
околната среда на община Кричим за периода 2021-2028 г., ведно с 
неразделни към нея Приложение № 1 „Раздел лечебни растения“ и 
Приложение № 2 „Програма за опазване, устойчиво ползване и 
възстановяване на почвите на община Кричим“.

5. Предложение вх. № РД-01-08-165/10.10.2022 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 01.01.2022г. до 
30.09.2022 г.

6. Информация вх. № РД-01-08-177/26.10.2022 год. от Атанас Калчев -  
Кмет на община Кричим, относно информация за извършена трета 
проверка през 2022 година на физически и юридически лица, подали
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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/

декларации по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за услугата 
„сметосъбиране и сметоизвозване“.

7. Писмо с вх. № РД-01-08-168/11.10.2022 год. от Величка Бучова -  
Секретар на Община Кричим и Председател на Общинската комисия по 
обществен ред и сигурност, относно информация за състоянието на 
престъпността и обществения ред на територията на община Кричим за 
третото тримесечие на 2022 година.

8. Други.

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

/А. Хаджиева/
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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

10.11.2022 год. /четвъртък/ от 14.00 часа в зала № 21 
на Община Кричим

ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :

1. Предложение вх. № РД-01-08-186/07.11.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно определяне на представител и упълномощаването му за 
изразяване на позицията на Община Кричим на насроченото за 06.12.2022 г. 
извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”, ЕООД 
Пловдив, във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите.

2. Предложение вх. № РД-01-08-176/26.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно кандидатстване на Община Кричим с проектно 
предложение „Строителство и реконструкция на нови и съществуващи улици и 
тротоари на територията на град Кричим“ по процедура чрез подбор на проектни 
предложения № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -  2020 г.

3. Предложение вх. № РД-01-08-188/08.11.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно актуализация на Приложение № 1 ИНВЕСТИЦИОННА 
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 2022 г. към Решение № 215, взето с 
протокол № 29 от 14.04.2022 г., последно актуализирана с Решение № 249, взето с 
протокол № 35 от 11.10.2022 г. и на Общински съвет при община Кричим.

4. Предложение вх. № РД-01-08-181/28.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно приемане на „Програма за опазване на околната среда на 
община Кричим за периода 2021-2028 г., ведно с неразделни към нея Приложение 
№ 1 „Раздел лечебни растения“ и Приложение № 2 „Програма за опазване, 
устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Кричим“.

5. Предложение вх. № РД-01-08-180/28.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 
земеделска земя, находяща се в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, частна 
общинска собственост, находяща се в землището на град Кричим.

6. Предложение вх. № РД-01-08-179/28.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 
община Кричим, относно продажба на поземлен имот № 39921.502.115 по 
кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от
19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК -  София, с административен 
адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, ул. „Георги Кирков” № 9, целият с 
площ 309 кв. м, идентичен с УПИ V-126, кв. 132 по регулационния план на гр. 
Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 г., без търг или конкурс, на собственика 
на изградената в имота жилищна сграда с идентификатор 39921.502.115.1.

7. Предложение вх. № РД-01-08-165/10.10.2022 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 01.01.2022г. до 30.09.2022 г.
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС

/ПКУТИБСЕПОСКД/
8. Информация вх. № РД-01-08-177/26.10.2022 год. от Атанас Калчев -  Кмет на 

община Кричим, относно информация за извършена трета 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. Писмо с вх. № РД-01-08-168/11.10.2022 год. от Величка Бучова -  Секретар на 
Община Кричим и Председател на Общинската комисия по обществен ред и 
сигурност, относно информация за състоянието на престъпността и обществения 
ред на територията на община Кричим за третото тримесечие на 2022 година.

10. Други

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

/А. Хаджиева/
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