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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/2346, факс 03145/2351 
email: obs_krichim@abv.bg 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 333 

Протокол № 35 от 24.09.2015 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински 
съвет  при  Община  Кричим,  относно  приемане  на  Отчет  за  дейността  на  Общински 
съвет при Община Кричим за периода януари 2015 – юни 2015 година. 
Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община 
Кричим 
Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община 
Кричим 
Становища: ПК по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност 
и ПК по социални дейности към ОбС. 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 18 от Правилника за 
организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  при  Община  Кричим  и 
взаимодействието му  с Общинска администрация, Общински  съвет при Община 
Кричим ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за 
периода януари  2015 – юни 2015 година. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 9 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” –  9; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. 

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ
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О Т Ч Е Т 

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
ПРИ ОБЩИНА   КРИЧИМ  ЗА  ПЕРИОДА 

януари  2015 – юни  2015 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  първото 
полугодие на 2015 г. 

За  периода  януари  2015  –  юни  2015  г.  Общински  съвет  при  община 
Кричим е провел 2 редовни заседания и 1 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  121 
предложения от страна на Кмета и  заместник кметовете на общината, в т.ч. 9 отчета. 
Постъпилите  предложенията  от  председателя  на  ОбС  и  съветници  са  11  на  брой.  За 
шестмесечния период са постъпили по съответния ред 24 броя заявления и писма от 
граждани  и/или  юридически  лица.  Всички  материали  са  разгледани  по  същество  на 
проведените  общо  16  заседания  на  постоянните  комисии  и  са  взети  съответните 
решения. По комисии броя на проведените заседанията се разпределя, както следва: 

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

заседанията на комисиите и съвета се наблюдава отрицателна тенденция – увеличаване 
броя на отсъствията на      заседания  на ОбС в сравнение  с  второто полугодие на  2014 
год.  За  проведените  общо  3  заседания  са  допуснати  6  броя  отсъствия  на  съветници. 
Отсъствията от заседания на постоянни комисии са 14. 

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,  независимо  от  слабата  обществена  активност,  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
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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 януари 2015 – юни 2015 год. Общинския съвет при 
община  Кричим  няма  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 №  277,  взето  с  Протокол №  30  от  11.02.2015г.,  Общински 
съвет прие Отчет  от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински  съвет  – 
Кричим за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода юли 2014 – 
декември 2014 година. 

С Решение № 282, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински съвет – 
Кричим прие годишен отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно чл. 9 от ЗОД 
2014год. 

Със свое Решение № 283, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински 
съвет  прие  Отчет  за  изпълнението  на  Програмата  за  управление  и  разпореждане  с 
имотите – общинска собственост в община Кричим през 2014 г. 

С Решение № 284, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  прие  Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите  –  общинска 
собственост в община Кричим през 2015 г. и актуализирана с Решение № 303, взето с 
Протокол № 31 от 02.04.2015 г. 

Със свое Решение № 285, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински 
съвет  прие  Годишен  доклад  за  наблюдение  на  изпълнението  на  Общинския  план  за 
развитие на община Кричим 20142020 г. през 2014 г. 

С Решение № 286, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  прие  Отчет  за  изпълнение  на  Решенията  за  периода  01.07.2014  год.  до 
31.12.2014 год. 

С Решение № 289, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински съвет 
прие годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2014 година. 

Със  свои  Решение №  290,  взето  с  Протокол  30  от  11.02.2015  год.,  Общински 
съвет  –  Кричим  одобри  отчет  за  получените  командировъчни  пари  от  Кмета  на 
Общината за четвъртото тримесечие на 2014г. и Решение № 322, взето с Протокол № 32 
от 23.06.2015 год., Общински съвет одобри отчет за получените командировъчни пари 
от Кмета на Общината за първото тримесечие на 2015г. 

С Решение № 293, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  прие Мониторингов  доклад  за  изпълнение  на  плана  за  действие  на  община 
Кричим за 2014 г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските 
граждани  от  ромски  произходи  и  други  граждани  в  уязвимо  социално  положение 
живеещи в сходна на ромите ситуация.
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С Решение № 302, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  прие  Годишен отчет  за  изпълнението  на Общинска  програма  за  опазване  на 
околната среда  на община Кричим за периода 2014 – 2020 г. през 2014 г. 

С Решение № 309, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински съвет – 
Кричим прие годишен отчет за спортните дейности на община Кричим за 2014 година. 

С Решение № 311, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  прие  обобщен  годишен  доклад  за  дейността  по  вътрешен  одит  за  периода 
01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. в община Кричим 

С Решение № 312, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински съвет – 
Кричим прие Годишен анализ на състоянието и нивото на безработица на територията 
на община Кричим през 2014 година. 

С Решение № 313, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински съвет – 
Кричим прие Годишен отчет за работата на Общинската комисия за обществен ред и 
сигурност за 2014 година. 

Управление и разпореждане с общинска собственост: 
Със свое Решение № 292, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински 

съвет  – Кричим 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 № 304, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  дава  съгласие  за  придобиване  от  страна  на  Община  Кричим  на  сграда, 
собственост на „Топливо” АД, с идентификатор 39921.504.706.1 по кадастралната карта 
и  кадастралните  регистри,  одобрени  със  Заповед  №РД1813/19.02.2009г.  на 
Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на сградата: гр. Кричим, 
ул.  „Търговска”,  застроена  площ  59  кв.м.,  брой  етажи:  1,  Предназначение:  Друг  вид 
производствена,  складова,  инфраструктурна  сграда,  която  съгласно  АЧДС  №  71  от 
15.01.1997г.  на  Областен  управител  –  област  Пловдив  представлява:  Нафтопункт  и 
склад  за  пропанбутан,  със  застроена  площ  60  кв.м.,  едноетажна  масивна  сграда, 
построена през 1981г., кв. 53, парцел ХІІзеленина, при граници: от изток – улица; от 
запад – река; от север  зелена площ, от юг  зелена площ, която сграда е разположена в 
поземлен  имот  –  частна  общинска  собственост  с  идентификатор  39921.504.706  по 
кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри,  одобрени  със  Заповед  №РД18 
13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

Със свое Решение № 305, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински 
съвет  одобрява  пазарна  оценка  за  продажба  на  земи  –  частна  общинска  собственост, 
върху които е учредено право на строеж. 

С Решение № 306, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински съвет – 
Кричим дава съгласие продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделски 
земи, частна общинска собственост, находящи се в землището на град Кричим. 

С Решение № 318, взето с Протокол № 32 от 23.06.2015 год., Общински съвет – 
Кричим дава разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за част от имот № 39921.4.978, 
целият  с  площ  5 171,603  дка,  с  НТП:  друг  вид  дървопроизводителна  гора,  държавна 
частна  собственост  на МЗХ,  без  информация  за  документи,  за  обособяване  на  обект 
публична общинска  собственост от  първостепенно  значение и  реализиране на проект 
„По следите на древността – една история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ВЯРА” 

С Решение № 320, взето с Протокол № 32 от 23.06.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  разрешава  изработване  на  Подробен  устройствен  план  /ПУП/    Парцеларен 
план /ПП/ във връзка изграждане на „Далекосъобщителна мрежа за разпространение на
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радио  и  телевизионни  програми  и  високоскоростен  интернет  за  гр.  Кричим”  на 
„Булсат” ЕООД. 

С Решение № 321, взето с Протокол № 32 от 23.06.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  разрешава  изработване  на  Подробен  устройствен  план  /ПУП/    Парцеларен 
план  /ПП/  във  връзка  изграждане  на  оптична  кабелна  линия  на  „Нетгард”  ООД  на 
територията на община Кричим. 

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

С Решение № 279, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински съвет – 
Кричим прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на община Кричим. 

С Решение № 280, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  прие  Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредбата  за  определянето  и 
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на  територията  на  община 
Кричим. 

С Решение № 295, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински съвет – 
Кричим прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за 
издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи 
на  градското  обзавеждане  и  рекламноинформационните  елементи  на  територията  на 
община Кричим. 

С Решение № 281, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински съвет – 
Кричим одобри разходите за 2014 година и прие плансметката за приходи и разходи за 
такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2015 година. 

Със  свое  Решение №  278,  взето  с  Протокол №  30  от  11.02.2015г.,  Общински 
съвет  прие  Програма  за  работата  на  Общински  съвет  при  община  Кричим  за  2015 
година. 

Със свое Решение № 288, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински 
съвет – Кричим прие Програма за ремонт на улици без настилка в град Кричим. 

С Решение № 307, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински съвет – 
Кричим прие Програма за закрила на детето в община Кричим за 2015 година. 

С Решение № 296, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  прие  Общински  план  за  развитие  на  младежта  в  община  Кричим  за  2015 
година. 

С Решение № 319, взето с Протокол № 32 от 23.06.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  прие  Годишен  план  за  развитие  на  социалните  услуги  на  територията  на 
община Кричим през 2016 година. 

С Решение № 300, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински съвет – 
Кричим прие Общински план за защита при бедствия, аварии и кризи на територията на 
община Кричим за 2015 година. 

С Решение № 301, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  прие  План  за  действие  на  община  Кричим  в  изпълнение  на  областната 
стратегия  за  интегриране  на  българските  граждани  от  ромски  произход  и  други 
граждани  в  уязвимо  социално положение живеещи  в  сходна  на  ромите  ситуация  при 
община Кричим за периода 2015 – 2020 г. през 2014 година. 

Със свое Решение № 294, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински 
съвет – Кричим съгласува годишния план за дейността на Звеното за вътрешен одит в 
община Кричим за 2015г.
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Решения  в  областта  на  просвета,  култура,  младежки  дейности  и  социални 
дейности: 

Със свое Решение № 287, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински 
съвет  –  Кричим  създава  Общински  фонд  „Култура”  и  приема  Правилник  за 
устройството  и  дейността  на  Общински  фонд  „Култура”  на  територията  на  община 
Кричим. 

С Решение № 317, взето с Протокол № 32 от 23.06.2015 год., Общински съвет – 
Кричим е избрал Управител съвет на Общински фонд „Култура” и утвърдил състава на 
Контролния съвет. 

С Решение № 297, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год., Общински съвет – 
Кричим одобри и прие културен календар на Община Кричим за 2015 година. 

Със свое Решение № 298, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински 
съвет  –  Кричим  дава  съгласие  за  участие  на  община  Кричим  във  Фонд  „Общинска 
солидарност” – целева дейност към Националното сдружение на общините в Република 
България. 

Със свое Решение № 310, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински 
съвет – Кричим прие Годишен спортен календар за 2015 година. 

Със свое Решение № 316, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински 
съвет – Кричим дава съгласие за изграждане на фитнес на открито на територията на 
парк „Ливингстън” 

Със свое Решение № 323, взето с Протокол № 32 от 23.06.2015 год., Общински 
съвет – Кричим Дава съгласие една от яслените групи в ОДЗ „Ралица”, гр. Кричим за 
отглеждане на деца от 3 месеца до 3 годишна възраст, да се трансформира в група за 
деца на възраст от 3 години до постъпване в Іви клас, при спазване и в съответствие с 
държавните образователни изисквания, считано от началото на учебната 2015/2016г. 

Със свое Решение № 314, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински 
съвет  – Кричим  отпуска  на  граждани  на  град Кричим  еднократна  парична  помощ  за 
възстановяване на щетите от свлечена земна маса. 

Със свое Решение № 315, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински 
съвет – Кричим е отпуснал еднократна парична помощ за лечение. 

Със свое Решение № 324, взето с Протокол № 32 от 23.06.2015 год., Общински 
съвет – Кричим е отпуснал еднократна парична помощ за закупуване на лекарства. 

Със  свое  Решение №  291,  взето  с  Протокол №  30  от  11.02.2015г.,  Общински 
съвет е приел Бюджет 2015 година по предложение от Атанас Стефанов Калчев – Кмет 
на Община Кричим. 

Със свое Решение № 299, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински 
съвет  –  Кричим  одобрява  оптимизиране  на  структурата  и  общата  численост  на 
служителите в общинска администрация при община Кричим. 

Със свое Решение № 308, взето с Протокол № 31 от 02.04.2015 год., Общински 
съвет – Кричим дава съгласие Община Кричим да сключи договор за кредит с „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България  ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме краткосрочен общински дълг в размер на 4 572 000 лв за мостово финансиране 
на    плащания  към  изпълнителите  със  срок  12  месеца  до  окончателното  им 
възстановяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 
2013  година”с  цел  приключване  на  проект  №  DIR51011116943  „Доизграждане, 
реконструкция  и  рехабилитация  на  ВиК  мрежа  и  изграждане  на  ПСОВ  град 
Кричим”  по  Договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ  №  DIR51011116I010  по 
Оперативна  програма  „Околна  среда  20072013  г.”,  съфинансирана  от  Европейския
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фонд  за  регионално  развитие  и  от  Кохезионния  фонд  на  европейската  общност, 
приоритетна  ос  1  „Подобряване  и  развитие  на  инфраструктурата  за  питейни  и 
отпадъчни води” 

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  януари 2015 – юни 2015  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.


