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ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
ПРИ ОБЩИНА   КРИЧИМ  ЗА  ПЕРИОДА 

юли  2014 – декември  2014 ГОДИНА 

Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната  администрация  и  чл.  21,  ал.  1,  т.  18  от  Правилника  за  организацията  и 
дейността  на  Общински  съвет  и  взаимодействието  му  с  Общинска  администрация, 
председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно 
отчет за дейността на съвета и неговите комисии. В изпълнение на горното задължение 
предоставям  на  Вашето  внимание  отчет  за  дейността  на  ОбС  –  Кричим  за  второто 
полугодие на 2014 г. 

За периода юли 2014 – декември 2014 г. Общински съвет при община Кричим е 
провел 2 редовни заседания и 3 извънредно заседание, свикани на основание чл. 73, ал. 
1 и ал. 3 от ПОДОбСВОА, а приетите на тях решения са  48 на брой. 

За  посочения  период  в  Общински  съвет  са  постъпили  и  са  разгледани    37 
предложения от страна на Кмета и заместник кметовете на общината, в т.ч. 10 отчета. 
Постъпилите  предложенията  от  председателя  на  ОбС  и  съветници  са  6  на  брой.  За 
шестмесечния период са постъпили по съответния ред 30 броя заявления и писма от 
граждани  и/или  юридически  лица.  Всички  материали  са  разгледани  по  същество  на 
проведените  общо    14  заседания  на  постоянните  комисии  и  са  взети  съответните 
решения. Непроведени общо 2 заседания поради липса на кворум. По комисии броя на 
проведените заседанията се разпределя, както следва: 

  ПКИФБД – проведени 4 заседания 
  ПКЕ – проведени 4 заседания 
  ПКСД – проведени 3 заседания 
  ПКУТБКДОС – проведени 3 заседания 
По  отношение  активността  и  присъствието  на  общинските  съветници  на 

заседанията на комисиите и съвета се наблюдава отрицателна тенденция, увеличава се 
броя на отсъствията на  заседания на ОбС в сравнение с първото полугодие на 2014 год. 
За  проведените  общо  5  заседания  са  допуснати  10  броя  отсъствия  на  съветници. 
Отсъствията от заседания на постоянни комисии са  21. 

На  заседанията  на  постоянните  комисии  задължително  присъстват 
представители  на  общинска  администрация  от  съответния  ресор  и  участват  в 
изясняването  на  въпроси,  свързани  със  законността  и  целесъобразността  на 
предложените  от  тях  управленски  решения.  Всички  въпроси  от  компетентността  на 
съответните постоянни комисии се разглеждат задълбочено и професионално. Поради 
тази причина на заседанията на Общинския съвет се разглеждат проекти за решения, за 
които всички общински съветници имат изградено мотивирано убеждение за това дали 
да ги подкрепят или не. 

Всички проведени до момента заседания – и на комисии, и на Общински съвет 
са били открити, а дневния ред предварително огласен по приетият в Правилника ред. 
В  края  на  всяко  заседание  е  предоставяна  възможност  и  време  на  всеки  гражданин, 
желаещ  да  отправи  питане  или  предложение  по  конкретни  обществено  значими 
въпроси към кмета на общината, администрацията или общинските съветници, както и 
да получи отговор на тях по същия ред. 

Протоколите  от  заседания  на  постоянните  комисии  и  на  Общински  съвет  се 
водят  редовно  и  съгласно  определения  за  целта  формат.  Работните  материали  за



заседания на  комисии и  съвет  се подават  ритмично,  в  съответствие  с  определените  в 
Правилника срокове и в пълнота. Всички решения на ОбС се предоставят на Областния 
управител и на Районна прокуратура съгласно регламентираните в ЗМСМА разпоредби 
и срокове. 

За посочения отчетен период юли 2014 – декември 2014 год. Общинския съвет 
при община Кричим има едно върнато решение от страна на Областния управител на 
Пловдивска област. 

По  отношение  решенията  на  ОбС  във  връзка  с  разпореждане  с  общинско 
имущество,  считам  за  наложително  да  припомня,  че  всяко  едно  от  тях  е  взето  в 
съответствие с  изричните разпоредби на ЗМСМА и ЗОС – чрез поименно гласуване и с 
необходимото  мнозинство,  а  не  са  редки  случаите  и  с  пълно  мнозинство,  което  е 
показателно за целесъобразността на всяко от взетите решения. 

На вниманието на Общинския съвет бяха предоставени следните отчети и 
доклади за разглеждане и приемане: 

Със свое Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 21.08.2014 год., Общински 
съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода 
януари 2014 – юни 2014 година. 

С Решение № 246, взето с Протокол № 26 от 21.08.2014 год., Общински съвет 
приема Отчет  за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим към 31.12.2013 
год. 

С Решение № 247, взето с Протокол № 26 от 21.08.2014 год., Общински съвет 
приема Отчет  за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим за 2014 година 
към 30.06.2014 год. 

С Решение № 250, взето с Протокол № 26 от 21.08.2014 год., Общински съвет 
прие  Отчет  за  изпълнение  решенията  на  Общински  съвет  при  Община  Кричим  от 
общинска администрация за периода от 01.01.2014 год. до 30.06.2014 год. 

Със свои Решение № 251, взето с Протокол № 26 от 21.08.2014 год. и Решение 
№  261,  взето  с  Протокол  №  27  от  30.10.2014  год.,  Общински  съвет  прие  Отчет  за 
командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за второ тримесечие 
на 2014 година 

Управление и разпореждане с общинска собственост: 

Със свое Решение № 233, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год., Общински 
съвет дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен 
конкурс на помещения  публична общинска собственост  кабинети, намиращи се в сградата на 
„Градска  поликлиника”,  находяща  се  в  гр.  Кричим,  бул.  „Тракия”  №  25  (поземлен  имот  с 
кадастрален идентификатор 39921.502.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Кричим, одобрена със заповед № РД1813 от 19.02.2009 година изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър) 

Със свое Решение № 234, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год. Общински 
съвет  Упълномощава  Кмета  на  община  Кричим,  при  спазване  на  изискванията  на 
Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане  с  общинско  имущество  на  Община  Кричим  да  проведе  публично 
оповестен  конкурс  за  отдаването  под  наем  на  движими  вещи  –  частна  общинска 
собственост  при  начални  наемни  цени,  съгласно  Приложение  №  1  „Тарифа  за 
определяне  на  началния  размер  на  месечния  наем  на  движими  вещи  /медицинско 
оборудване и апаратура/ на наематели –  лечебни заведения  за извънболнична помощ, 
по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения”, прието с Решение № 209,



взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 г. на Общински съвет – Кричим, представляващо 
допълнение към „Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м 
при  предоставяне  под  наем  на  обекти  и  терени  общинска  собственост,  утвърдена  с 
Решение  №  112,  взето  с  Протокол  №  17  от  05.03.2009  год.  на  Общински  съвет  – 
Кричим. 

Със свое Решение № 235, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год., Общински 
съвет дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг 
с  явно  наддаване  на  части  от  самостоятелен  обект,  частна  общинска  собственост  с 
идентификатор 39921.503.403.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
град  Кричим,  ул.  „Никола  Петков”  №  11,  с  предназначение:  за  търговска  дейност, 
актуван с акт за общинска собственост № 420 от 24.03.2010 г. 

С Решение № 259, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 год., Общински съвет 
дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен 
конкурс  на  части  от  самостоятелен  обект,  частна  общинска  собственост  с 
идентификатор 39921.503.403.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
град  Кричим,  ул.  „Никола  Петков”  №  11,  с  предназначение:  за  търговска  дейност, 
актуван с акт за общинска собственост № 420 от 24.03.2010 г. 

Със свое Решение № 236, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год., Общински 
съвет  дава  съгласие  прекратяване  на  съсобственост  на  имот  с  идентификатор 
39921.1.281, по Кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД1813 
от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване: друг 
вид земеделска земя, находящ се в гр. Кричим, местност „Горката”. 

Със свое Решение № 238, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год., Общински 
съвет  разрешава  изработването  на  Подробен  устройствен  план  /ПУП/  –  План  за 
застрояване /ПЗ/ за изграждане на телекомуникационно съоръжение – „Базова станция” 
на  „МОБИЛТЕЛ”  ЕАД  в  ПИ  с  кадастрален  идентификатор  39921.100.42  по 
кадастралната карта на град Кричим – землището на град  Кричим  община Кричим” 

С Решение № 249, взето с Протокол № 26 от 21.08.2014 год., Общински съвет 
приема предоставените на община Кричим за безвъзмездно управление до края на 2016 
година,    общински  имоти,  всички  находящи  се  в  землището  на  с.  Козарско,  община 
Брацигово,  с  цел  реализиране  на  дейности  по  кандидатстване  за  финансиране  пред 
Предприятие  за  управление  на  дейностите  по  околната  среда  за  обект:  „Закриване  и 
рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци” с инвеститор община Кричим, 
на  основание  Решение  №  540,  взето  с  протокол  №  33  от  24.04.2014  г.,  изменено  с 
Решение  №  562,  взето  с  протокол  №  34  от  29.05.2014  г.  на  Общински  съвет  град 
Брацигово. 

Със свои Решение № 256, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 год. и Решение 
№  269,  взето  с Протокол №  28 от  27.11.2014  год., Общински  съвет  дава  съгласие  за 
продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделски земи, частна общинска 
собственост, находящи се в землището на град Кричим. 

С Решение № 258, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 год., Общински съвет 
одобрява подписването на Протокол за разпределение на собствеността на активите – 
ВиК системи и  съоръжения,  като  активи публична държавна  собственост и  публична 
общинска собственост, съгласно Закона за водите, между държавата и Община Кричим, 
намиращи се на обособената територия на „ВиК” Пловдив ЕООД. 

Със свое Решение № 260, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 год., Общински 
съвет  дава  съгласие  за  продължаване  срока  на  договор  за  наем  №  от  10.11.2009  г. 
между община Кричим и ET „РУМЯНА ГАШАРОВА”, приобретател на ЕТ „ВИЧКА 
ТОНЕВА  ДИАНЖЕЛИ”



Със свое Решение № 270, взето с Протокол № 28 от 27.11.2014 год., Общински 
съвет  дава  съгласие  за  продажба  чрез  публичен  търг  с  явно  наддаване  на  недвижим 
имот частна общинска собственост с идентификатор № 39921.502.387 по кадастралната 
карта  и  кадастралните  регистри  на  гр.  Кричим,  находящ  се  в  гр.  Кричим,  ул.  „Райко 
Даскалов” № 1в. 

Със свое Решение № 274, взето с Протокол № 29 от 19.12.2014 год., Общински 
съвет разрешава прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба между Община 
Кричим и физически лица,  за  поземлен имот с идентификатор 39921.505.26, УПИ  ІV 
505.48, с начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, с обща площ 
3 905 кв.м. 

С Решение № 275, взето с Протокол № 29 от 19.12.2014 год., Общински съвет не 
приема предложение с вх. № РД01205/10.12.2014 год. от Божидар Стефанов Попов – 
общински  съветник  при  Община  Кричим,  относно  водоподаване  за  напояване  от 
главния напоителен канал с гофрирани полиетиленови  тръби изградени на бул. „Кирил 
и Методий”  гр.  Кричим,  към  канална  мрежа,  която  захранва  дворните  пространства, 
тъй като не отговаря на разпоредбите на чл. 103, ал. 1 и чл. 133, ал. 3 от Правилника за 
организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  при  община  Кричим  и 
взаимодействието му с Общинска администрация. 

Изменения  и  допълнения,  направени  на  приети  правилници,  наредби  и 
приети наредби, планове и програми: 

Със  свое  Решение №  229,  взето  с  Протокол №  25  от  07.07.2014г.,  Общински 
съвет  прие  Общински  план  за  развитие  на  община  Кричим  за  периода  2014  2020 
година. 

Със свои Решения № 230, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год. и Решение 
№  273,  взето  с  Протокол  №  29  от  19.12.2014  год.,  общински  съвет  прие  Годишни 
планове за развитие на социалните услуги на територията на община Кричим през 2014 
и 2015 година. 

Със свои Решение № 231, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год.; Решение № 
254, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 год. и Решение № 268, взето с Протокол № 28 
от  27.11.2014  год.,  Общински  съвет  актуализира  Програмата  за  управление  и 
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 година 

С Решение № 239, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год., Общински съвет 
приема Програма за ремонт на улици без настилка в гр. Кричим. 
С  Решение №  267,  взето  с Протокол №  28 от  27.11.2014  год., Общински  съвет  прие 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим. 

Решения в областта на просвета, култура, младежки дейности и социални 
дейности: 

Прието е Решение № 240, взето с Протокол 25 от 07.07.2014 год.от Общински 
съвет, относно начина за подготовка и издаване на общински бюлетин в тази връзка – 
формат, тираж, вид хартия, начин на отпечатване и т.н. 

С Решение № 241, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год., Общински съвет 
отпуска  еднократна  финансова  помощ  на  С.  М.  М.  –  жител  на  град  Кричим  за 
закупуване на лекарства и медикаменти.



С Решение №  242,  взето  с Протокол №  25 от  07.07.2014год., Общински  съвет 
отпуска  еднократна  финансова  помощ  на  С.  Т.  А.  –  жител  на  град  Кричим  за 
закупуване на лекарства и медикаменти. 

С Решение № 243, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год., Общински съвет 
отпуска на В. М. Б. – жител на град Кричим парична помощ за възстановяване щетите 
от възникналия пожар. 

С Решение № 244, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год., Общински съвет 
отпуска на С. Р. Б. – жител на град Кричим парична помощ за възстановяване щетите от 
възникналия пожар 

С Решение № 252, взето с Протокол № 26 от 21.08.2014 год., Общински съвет 
отпуска  еднократна  финансова  помощ  на  Т.  С.  Т.  –  жител  на  град  Кричим  за 
възстановяване на щетите от паднал къс върху покривната конструкция на дома му. 

С Решение № 262, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 год., Общински съвет 
отпуска  еднократна  финансово  помощ  на  А.  С.  Д.  –  жител  на  град  Кричим  за 
закупуване на лекарства и медикаменти. 

С Решение № 263,  взето  с Протокол № 27 от  30.10.2014  год., общински  съвет 
отпуска на Х. С. Т. и Е. С. Т. – жители на град Кричим еднократна финансова помощ за 
закупуване на лекарства и медикаменти. 

С Решение № 264, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 год., Общински съвет 
отпуска  на  Л.  Д.  И.  –  жител  на  град  Кричим  еднократна  финансова  помощ  за 
закупуване на лекарства и медикаменти. 

С Решение № 271, взето с Протокол № 28 от 27.11.2014 год., Общински съвет 
отпуска  на  М.  С.  М.  –  жител  на  град  Кричим  еднократна  финансова  помощ  за 
закупуване на лекарства и медикаменти. 

С Решение № 276, взето с Протокол № 29 от 19.12.2014 год., Общински съвет 
потвърждава  свое  Решение  №  214,  взето  с  Протокол  №  30  от  29.06.2010  год.  на 
Общински съвет – Кричим. 

Със свое Решение № 257, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 год., Общински 
съвет  дава  съгласие  за  изменение  на  ПУП    ПРЗ  на  общински  имот  –  публична 
общинска  собственост  с  идентификатор  39921.501.683  по  КК  и  КР  на  гр.  Кричим, 
находящ се в гр.Кричим, ул. „Антонивановци”, актуван с АОС № 1125 от 26.06.2014г., 
вписан  в  службата  под  вх.№17262,  акт  №18,  т.49  на  27.06.2014г.,  целият  с  площ 
2 446кв.м.  за  обособяване  на  два  самостоятелни  поземлени  имота  с  проектни 
идентификатори 39921.501.717 – УПИ ХV501.717 – за стопанска и търговска дейност, 
с  площ  1517кв.м.  и  39921.501.718  –  за  водностопанско  и  хидромелиоративно 
съоръжение, с площ от 929кв.м., съгласно скица – предложение /приложение 1/. 
Същото  е  върнато  от  Областния  управител  с  Писмо  с  изх.  №  АК01243#2  от  13 
ноември  2014  год.  на  Областния  управител  на  област  Пловдив  за  връщане  за  ново 
обсъждане и преразглеждане на Решение № 257, взето с протокол № 27 от 30.10.2014 г. 
на Общински съвет при община Кричим. 

В таза връзка на свое следващо заседание Общински съвет прие Решение № 266, 
взето с Протокол № 28 от 27.11.2014г. с което е отменено. 

Със свое Решение № 265, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 год., Общински 
съвет  удостоява  Атанас  Стефанов  Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим  със  званието 
„Почетен гражданин на град Кричим”.



Със свое Решение № 253, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 год., общински 
съвет одобрява промени в структурата на общинска администрация на община Кричим 
във  връзка  с  извършения  функционален  анализ  по  проект №  13114/11.10.2013  г.  на 
ОПАК Оперативна програма Административен капацитет). 

Със свое Решение № 237, взето с Протокол № 25 от 07.07.2014 год., Общински 
съвет  дава  съгласие  за  кандидатстване  по  Мярка  226  "Възстановяване  на  горския 
потенциал  и  въвеждане  на  превантивни  дейности"  от  Програмата  за  развитие  на 
селските райони 20072013 г. 

Със  свое  Решение №  232,  взето  с  Протокол №  25  от  07.07.2014г.,  Общински 
съвет  дава  съгласие  за  осигуряване  на  собствено  финансиране  за  разликата  по 
сключения договор за „Изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план 
на община Кричим” 

Със свои Решение № 248, взето с Протокол № 26 от 21.08.2014 год. и Решение 
№  272,  взето  с  Протокол  №  29  от  19.12.2014  год.,  Общински  съвет  прие  частична 
актуализация на бюджета за 2014 година 

Със свое Решение № 255, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014 год., Общински 
съвет  актуализира  състава  на  Общинската  комисия  за  обществен  ред  и  сигурност  и 
промяна на Решение № 211, взето с Протокол № 22 от 13.02.2014 год. 

В работата си до момента Общинския съвет е подкрепил всички предложения от 
страна  на  Кмета  на  община  Кричим  във  връзка  с    инвестиционни  и  проектни 
намерения, свързани с развитието на общината. 

Посоченият  отчетен  период  се  характериза  с  особена  динамичност  в 
общественоикономически и финасов аспект. 

Всички взети 48 решения на заседанията на ОбС – Кричим през отчетния период 
юли 2014 – декември 2014 г. са насочени в полза и за развитието на Кричим и неговите 
жители,  а  тяхната  реализация ще допринесе  за  съществена положителна промяна  във 
визията на нашият град. 

Като  обобщение  за  работата  на  Общински  съвет  –  Кричим  за  изтеклото 
шестмесечие, може да се направи извода, че общинските съветници и през този отчетен 
период продължиха да подхождат отговорно към задълженията си. За да се запази тази 
тенденция  е  необходимо  да  се  повиши  още  повече  отговорността  и  отношението  на 
всеки един от нас към обществено – икономическите, социалните, инфраструктурните, 
културните, образователните и други проблеми от живота на града. Водещ приоритет в 
работата  ни  като  общински  съветници  за  всеки  от  нас  трябва  да  продължи  да  бъде 
грижата  за  развитието  на  града  като  цяло  и  за  всеки  един  гражданин  поотделно  при 
спазване на общоприетите принципи за законосъобразност и целесъобразност.


