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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 25 

Протокол № 4 от 27.01.2016 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 юли 2015 – декември 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  икономическа  и  финансовобюджетна  дейност;  ПК  по 
евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство 
на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост 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 юли  2015 – декември 2015 година. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” – 13; 
„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 

юли  2015 – декември  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  второто 
полугодие на 2015 г. 

За  периода  юли  2015  –  декември  2015  г.  Общински  съвет  при  община 
Кричим е провел 3 редовни заседания и 3 извънредни 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  64 
предложения от страна на Кмета и заместник кметовете на общината, в т.ч. 11 отчета. 
Постъпилите  предложенията  от  председателя  на  ОбС  и  съветници  са  10  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 9 заседания на постоянните комисии има 2 непроведени заседания, 
поради  липса  на  кворум  и  са  взети  съответните  решения.  По  комисии  броя  на 
проведените заседанията се разпределя, както следва: 

  ПКИФБД – проведени 1 заседания 
  ПКЕ – проведени 3 заседания 
  ПКСД – проведени 2 заседания 
  ПКУТБКДОС – проведени 3 заседания 
По  отношение  активността  и  присъствието  на  общинските  съветници  на 

заседанията на комисиите и съвета се наблюдава положителна тенденция. 
В  края  на  мандат  20112015  година  се  забеляза  негативна  тенденция  към 

увеличаване броя на отсъствията от заседания на ОбС в сравнение с първото полугодие 
на  2015  год.  За  проведените  общо  6  заседания  на  Общински  съвет  –  Кричим  са 
допуснати  11  броя  отсъствия  на  съветници.  Общия  брой  отсъствия  от  заседания  на 
постоянни  комисии  са  17  към  последното  заседание  на  Общински  съвет  –  Кричим, 
мандат 20112015 година. 

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,
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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 2015 – декември 2015 год. Общинския съвет 
при  община  Кричим  няма  върнато  решение  от  страна  на  Областния  управител  на 
Пловдивска област, както и от Районна прокуратура, град Пловдив. 

Във  връзка  с  получено  писмо  от  Заместникпредседател  и  министър  на 
вътрешните  работи  гжа  Румяна  Бъчварова  има  получен  Протест  от  Районна 
прокуратура  –  град  Пловдив,  против  Наредба  №  1  за  поддържане  и  опазване  на 
обществения  ред,  чистотата  и  общественото  имущество  на  територията  на  Община 
Кричим, приета с Решение № 127, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 година да се 
отмени частично разпоредбата на чл. 6, т. 8. 

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. 

Мандат 20112015 

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

С Решение № 333, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински съвет – 
Кричим прие Отчет за дейността на Общински съвет при Община Кричим за периода 
януари 2015 – юни 2015 година. 

С Решение № 334, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински съвет – 
Кричим одобри  писмения  отчет,  относно  командировки на Кмета  при  изпълнение  на 
служебни задължения за второто тримесечие на 2015 година. 

С Решение № 335, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински съвет – 
Кричим прие Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015 година. 

С Решение № 337, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  прие  Отчет  за  изпълнение  на  Решенията  за  периода  01.01.2015  год.  до 
30.06.2015 год. 

Управление и разпореждане с общинска собственост: 
Със свои Решение № 329, взето с Протокол № 33 от 02.07.2015 год. и Решение 

№  344,  взето  с  Протокол  №  35  от  24.09.2015  г.,  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 № 330, взето с Протокол № 33 от 02.07.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  дава  предварително  съгласие  за  разделяне  на  имот  частна  общинска 
собственост с кадастрален идентификатор 39921.912.46 по Кадастралната карта на гр. 
Кричим одобрена със Заповед № РД1813/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на 
Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София, находящ се в м. Черешово, с
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площ  1,971  дка,    за  обособяване  на  два  самостоятелни  поземлени  имота  с  проектни 
идентификатори 39921.912.55  за ниско застрояване, с площ 505 кв.м  и 39921.912.56 – 
за ниско застрояване с площ 1,466 дка. 

Със свое Решение № 331, взето с протокол № 33 от 02.07.2015 год., Общински 
съвет  –  Кричим  определя  пасищата,  мерите  и  ливадите  за  общо  и  индивидуално 
ползване и правила за ползването им на територията на община Кричим. 

С Решение № 340, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински съвет – 
Кричим одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 87 и кв. 96 по плана на гр. 
Кричим. 

Със свое Решение № 341, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински 
съвет  –  Кричим  дава  съгласие  за  продажба  на  имот  частна  общинска  собственост  с 
кадастрален  идентификатор  39921.912.55  по  Кадастралната  карта  на  гр.  Кричим 
одобрена със Заповед № РД1813/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция 
по геодезия, картография и кадастър гр. София, находящ се в м. Черешово, с площ 505 
кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 1183 от 06.08.2015 г., вписан в 
Служба по вписванията гр. Пловдив с вх. рег. № 24248 от 07.08.2015 г., акт № 150, том 
65 от 2015г. 

Със свое Решение № 342, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински 
съвет – Кричим допуска изработване на проект за подробен устройствен план – план за 
регулация  и  застрояване  /ПУППРЗ/  за  поземлен  имот  с  идентификатор  39921.93.8, 
мест. „Адалъка” по кадастралната карта на гр. Кричим за неземеделски нужди. 

Със свое Решение № 343, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год, Общински 
съвет  – Кричим дава  съгласие  за  продажба чрез  публичен  търг  с  тайно 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. 

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

Със свои Решение № 328, взето с Протокол № 33 от 02.07.2015 год. и Решение 
№  339,  взето  с  Протокол  №  35  от  24.09.2015  год.,  Общински  съвет  –  Кричим 
актуализира  Програмата  за  управление  и  разпореждане  с  имотите  –  общинска 
собственост в община Кричим през 2015 година. 

Със свое Решение № 336, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински 
съвет  –  Кричим  допълни  Приложение  №  1  Инвестиционна  програма  на  Община 
Кричим за 2015 година към Решение № 291, взето с Протокол № 30 от 11.02.2015 год. 
на Общински съвет при община Кричим. 

С Решение № 338, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински съвет – 
Кричим прие Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на община Кричим. 

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

Със свое Решение № 345, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински 
съвет  –  Кричим  разрешава  функционирането  на  една  маломерна  паралелка  за 
учениците от ХІ „б” клас в СОУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим. 

С Решение № 346, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  приема  анализ  на  състоянието  и  нивото  на  безработица  на  територията  на 
община Кричим за първото шестмесечие на 2015 година.
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Със свое Решение № 347, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински 
съвет  –  Кричим  отпусна  еднократна  финансова  помощ  на  жител  на  град  Кричим  за 
възстановяване на щетите от възникналия пожар. 

Със свое Решение № 348, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински 
съвет – Кричим отпусна еднократна финансова помощ на жителка на град Кричим за 
закупуване на лекарства. 

Със свое Решение № 350, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински 
съвет  – Кричим определя представител на община Кричим  за  участие  в  комисията  за 
изработване на областна здравна карта за област Пловдив. 

Със свое Решение № 325, взето с Протокол № 33 от 02.07.2015 год., Общински 
съвет  –  Кричим  дава  съгласие  за  кандидатстване  на  община  Кричим  с  проект  по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020, Приоритетна ос 2: 
„Намаляване  на  бедността  и  насърчаване  на  социалното  включване”,  Инвестиционен 
приоритет  №  3:  „Повишаване  на  достъпа  до  услуги,  които  са  на  достъпна  цена, 
устойчиви  и  висококачествени,  включително  здравни  и  социални  услуги  от  общ 
интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания 
и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 
здравеопазване”,  процедура  на  директно  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова 
помощ BG05M90PO0012.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

С Решение № 326, взето с Протокол № 33 от 02.07.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  частично  изменя  и  допълва  свое  Решение №  308,  взето  с  протокол №  31 от 
02.04.2015 г. на Общински съвет при община Кричим. 

Със свое Решение № 327, взето  с Протокол № 33 от 02.07.2015 год., Общински 
съвет  –  Кричим  дава  съгласие  за  предоставяне  правото  на  ползване  със  срок  на 
действие до сключване на Договора по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от 
Закона за водите, на регионалния оператор «ВиК» ЕООД, гр. Пловдив, със седалище и 
адрес  на  управление:  гр.  Пловдив,  Район  Източен,  бул.  «6ти  септември»  №  250, 
представлявано от Спартак Лъвов Николов, в качеството му на Управител, на обекти, 
собственост  на  община  Кричим  реализирани  по  проект  №  DIR51011116943 
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на 
ПСОВ,  гр.  Кричим”,  финансиран  по  ДБФП  №  DIR51011116I010  от  Оперативна 
програма  „Околна  среда  20072013  г.”,  съфинансирана  от  Европейския  фонд  за 
регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност, приоритетна ос 
1  „Подобряване  и  развитие  на  инфраструктурата  за  питейни  и  отпадъчни  води”, 
процедура BG161РО005/10/10/1.11/02/16 и одобрява проекта на Договора. 

Същото  е  частично  изменено  с  Решение  №  332,  взето  с  Протокол  №  34  от 
27.07.2015 год. 

С Решение № 349, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 год., Общински съвет – 
Кричим  избра  временно изпълняващ  длъжността  кмет  на  община Кричим  за  срок  до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Кричим.
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Мандат 2015 – 2019 година 

КОНСТИТУИРАНЕ: 
Общински  съвет  при  Община  Кричим,  мандат  2015  –  2019  година  е 

конституиран след провеждане на първото, свикано от Областен  управител на област 
Пловдив  заседание,  състояло  се  на  09.11.2015  година.  На  тази  дата,  общинските 
съветници положиха клетва. 

Постъпиха  две  заявления  от  общинските  съветници Пламен Димитров  и  Соня 
Андреева за предсрочно прекратяване на пълномощията им като общински съветници 
на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА. 

На  заседание  на  Общински  съвет  –  Кричим,  състояло  се  на  02.12.2015  год. 
положиха клетва Румен Тонов и Нели Георгиева, като следващи избрани в листата за 
общински съветници на ПП „Движение нашият град”. 

С Решение № 1, взето с Протокол № 1 от 09.11.2015 год., Общински съвет при 
Община Кричим избра Временна комисия  за провеждане на Избор на Председател на 
Общински съвет при Община Кричим. 

Със свое Решение № 2, взето с Протокол № 1 от 09.11.2015 година, Общински 
съвет  при  Община  Кричим  избра  Председател  на  Общински  съвет  при  Община 
Кричим, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА. 

Със свое Решение № 3, взето с Протокол № 2 от 02.12.2015 година, Общински 
съвет  при  Община  Кричим  избра  Заместникпредседател  на  Общински  съвет  при 
Община  Кричим  на  основание  чл.  24,  ал.  2  от  ЗМСМА  и  чл.  17  от  Правилник  за 
организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  при  община  Кричим  и 
взаимодействието му с Общинска администрация. 

С Решение № 4,  взето  с Протокол № 2 от  02.12.2015  година, Общински  съвет 
при  Община  Кричим  избра  членове  и  ръководство  на  постоянните  комисии  към 
Общински  съвет  при Община Кричим на  основание  чл.  50 и  чл.  51  от Правилник  за 
организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  при  община  Кричим  и 
взаимодействието му с Общинска администрация. 

Със  свое  Решение №  5,  взето  с  Протокол №  2  от  02.12.2015  год.,  Общински 
съвет при Община Кричим избра Временна комисия със задача: Изготвяне на проект на 
Правилник  за  организацията  и  дейността  на  Общинския  съвет,  неговите  комисии  и 
взаимодействието му с Общинска администрация. 

Със  свое  Решение №  9,  взето  с  Протокол №  3  от  10.12.2015  год.,  Общински 
съвет  при  Община  Кричим  определя  представител  на  Общински  съвет  при  Община 
Кричим в Областния съвет за развитие на област Пловдив. 

Със  свое  Решение №  10,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет  при  Община  Кричим  определя  представител  на  Общински  съвет  при  Община 
Кричим  в  Общото  събрание  на  Националното  сдружение  на  общините  в  Република 
България (НСОРБ). 

Със  свое  Решение №  11,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет  при  Община  Кричим  определя  представител  на  Общински  съвет  при  Община 
Кричим в Общото събрание на РАО „Тракия”. 

Със  свое  Решение №  12,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет  при  Община  Кричим  определя  представител  на  Общински  съвет  при  Община 
Кричим  за  член  на  Местната  комисия  за  борба  с  противообществените  прояви  на 
малолетни и непълнолетни. 

Със  свое  Решение №  13,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет – Кричим определя нов състав на местната комисия по чл. 8,  ал. 2 от Закона за
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уреждане  правата  на  граждани  с  многогодишни  жилищноспестовни  влогове 
/ЗУПГМЖСВ/ при община Кричим. 

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

Със  свое  Решение №  6,  взето  с  Протокол №  3  от  10.12.2015  год.,  Общински 
съвет – Кричим прие отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим за 
2014 година и извънбюджетните сметки към 31.12.2014 година. 

Със  свое  Решение №  19,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет  –  Кричим  одобрява  писмения  отчет,  относно  командировки  на  Кмета  при 
изпълнение на служебни задължения за третото тримесечие на 2015 година. 

Управление и разпореждане с общинска собственост: 
С Решение № 8, взето с Протокол № 3 от 10.12.2015 год., Общински съвет при 

Община Кричим  актуализира Програмата  за  управление  и  разпореждане  с  имотите  – 
общински собственост в община Кричим през 2015 година. 

Със  свое  Решение №  14,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет одобрява Подробен устройствен план /ПУП – Парцеларен план /ПП/ във връзка с 
изграждане  на  оптична  кабелна  линия  на  „Нетгард”  ООД  на  територията  на  община 
Кричим. 

Със  свое  Решение №  15,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет  при  Община  Кричим  дава  съгласие  за  продажба  чрез  публичен  търг  с  тайно 
наддаване на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землището 
на град Кричим. 

Със  свое  Решение №  16,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет  при  Община  Кричим  дава  съгласие  за  продажба  на  поземлен  имот  № 
39921.502.113 по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед № РД18 
13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в град 
Кричим, ЕКАТТЕ 39921, общ. Кричим, област Пловдив, адрес: ул. „Георги Кирков” № 
5, с площ 304 кв.м, на собственика на законно придобитото отстъпено право на строеж 
върху терена. 

С Решение № 17,  взето  с Протокол № 3 от  10.12.2015 год., Общински  съвет – 
Кричим 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. 

Със  свое  Решение №  18,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет  – Кричим  дава  съгласие  за  откриване  на  процедура  за  отдаване  под  наем  чрез 
публичен  търг  с  явно  наддаване,  на  част  от  недвижим  имот  публична  общинска 
собственост,  представляващ:  стая  с  площ  от  6  кв.м,  на  втория  етаж  в  сграда  с 
идентификатор № 39921.503.50.6 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със 
Заповед № РД1813  от  19.02.2009  г.  на Изпълнителния  директор  на АГКК  – София, 
ведно със съответната част от покрива над стая за монтиране на антеннофидерни 
съоръжения, АОС № 38/25.02.1999г. 

Със  свое  Решение №  7,  взето  с  Протокол №  3  от  10.12.2015  год.,  Общински 
съвет  при  Община  Кричим  дава  съгласие  за  кандидатстване  на  община  Кричим  с
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проект  по  Оперативна  програма  „Развитие  на  човешките  ресурси”  20142020, 
Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, 
Инвестиционен  приоритет  3.  „Устойчиво  интегриране  на  пазара  на  труда  на  младите 
хора,  в  частност  тези,  които  не  са  ангажирани  с  трудова  дейност,  образование  или 
обучение,  включително  младите  хора,  изложени  на  риск  от  социално  изключване,  и 
младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция 
за  младежта”  (с  финансиране  от  ЕСФ),  Специфична  цел  1:  „Увеличаване  броя  на 
икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. 
вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време 
на  работа  (чиракуване)  или  са  насочени  към  продължаване  на  образованието”, 
процедура  на  директно  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ 
BG05M9OP0011.002 „АКТИВНИ” 

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

Със  свое  Решение №  20,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет  – Кричим  отпусна  еднократна финансова  помощ  на жител    на  град Кричим  за 
лечение. 

Със  свое  Решение №  21,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет при Община Кричим отменя Решение № 196, взето с протокол № 28 от 12.04.2010 
г. на Общински съвет при община Кричим. 

Със  свое  Решение №  22,  взето  с Протокол №  3  от  10.12.2015  год., Общински 
съвет  при  Община  Кричим  дава  съгласие  за  подготовка  на  проект  по  подмярка  19.1 
„Помощ  за  подготвителни  дейности”  на  мярка  19  „Водено  от  общностите  местно 
развитие”  от  Програмата  за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2014    2020  г. 
(ПРСР) 

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 2015 – декември 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.
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