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Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

            На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 25, ал. 1, т. 22 от Правилника за организацията и дейността 
на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, Общински съвет при община Кричим приема Отчет за дейността 
на Общински съвет при община Кричим за периода януари 2019 – юни 2019 
година. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие  на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, ал. 1, т. 22 от Правилника 
за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация и като взе предвид фактическите 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-142/08.07.2019 год. от Председателя на 
Общински съвет при Община Кричим,  и положителните становища на постоянните 
комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ. ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и 
ПКСДОК. 

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

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ 
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О Т Ч Е Т   

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
ПРИ ОБЩИНА   КРИЧИМ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА  ПЕРИОДА 

януари  2019 – юни  2019 година 

Като орган на местното самоуправление на територията на община 
Кричим, Общинският съвет изпълнява своите правомощия съгласно 
Конституцията на Р България, Европейската харта за местно 
самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, действащото национално законодателство и 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при 
община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация. 

Настоящият отчет е изготвен в съответствие и в изпълнение на 
разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 25, ал. 1, т. 22 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, 
съгласно които председателят на ОбС изготвя и внася за разглеждане 
два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии. 
Отчетът, който предоставям за разглеждане, обсъждане и приемане от 
Общински съвет, съдържа информация за работата на ОбС – Кричим 
през първото полугодие на 2019 г.  

И през посоченият отчетен период, ОбС – Кричим се ръководеше в 
дейността си от принципите за законност, публичност, прозрачност, 
колегиалност, самостоятелност по отношение на държавните органи при 
вземане на решенията, защита и гарантиране интересите на гражданите 
на община Кричим. Основните форми на дейност на съвета и през този 
отчетен период са заседанията, в т.ч. и на постоянните комисии. 

Заседания на Общински съвет при община Кричим 

За периода януари 2019 – юни 2019 г. Общински съвет при 
община Кричим е провел общо 5 /пет/ заседания, от които 4 /четири/ 
редовни и 1 /едно/ извънредно заседание, свикани на основание чл. 77, 
ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, а 
приетите на тях решения са 48 /четиридесет и осем/ на брой. За 
отчетния период няма неприети предложения за решения. За датите за 
заседанията, гражданите и всички заинтересовани лица, се уведомяват 
чрез интернет-страницата на община Кричим: www.krichim.bg, от 
информационното табло в сградата на общинска администрация и чрез 
излъчване по местната кабелна телевизия. 

През изтеклия период няма промяна в състава на съвета, както и в 
състава и ръководствата на постоянните комисии. 

По отношение активността и присъствието на общинските 
съветници на заседанията на комисиите и съвета се наблюдава следната 
тенденция:   
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За проведените 5 заседания на Общински съвет – Кричим са 
допуснати 2 броя отсъствия на съветници. Общия брой отсъствия от 
заседания на постоянни комисии са 4 /четири/ броя. 

През отчетния период не са сформирани временни комисии и не са 
наемани външни експерти за консултиране дейността на съвета, 
комисиите му или конкретни текущи въпроси изискващи независимо 
експертно становище, поради липса на възникнала необходимост за 
целта. 

По отношение активността и присъствието на общинските 
съветници на заседанията на комисиите и съвета се наблюдава 
положителна тенденция за намаляване броя на отсъствията за отчетния 
период.   

Съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет се свиква на 
заседание не по-малко от 6 пъти годишно, а само за отчетния период са 
проведени общо 5 заседания, които са законни, с оглед факта, че на 
заседание на ОбС винаги са присъствали повече от половината от общия 
брой общински съветници. Няма отменено или отложено заседание на 
ОбС поради липса на кворум, а за отсъствията са налагани съответните 
санкции съгласно Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация. Не е допуснато 
нарушаване или неспазване на регламентирани срокове – за приемане 
на решения за кандидатстване по оперативни програми, за приемане на 
отчети и доклади, за спазване на срокове по силата на действащото 
законодателство и др., по вина или поради бездействие от страна на 
Общинския съвет и неговите комисии, което е показателно за ясното 
осъзнаване на отговорностите, които всеки един общински съветник има 
и съзнателно изпълнява.  

Заседания на Постоянните комисии 

Дейността на постоянните комисии е регламентирана с чл. 49 и чл. 
50 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е 
в съотвествие с Правилника за организацията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 
На заседанията на постоянните комисии към ОбС – Кричим присъстват 
председателя на ОбС, кмета на общината, заместник кметове, секретаря 
на общината, съответните специалисти или експерти от общинска 
администрация в зависимост от спецификата на документацията за 
разглеждане.  

За посочения период в Общински съвет са постъпили и са 
разгледани 72 предложения от страна на Кмета, заместник-кмета и 
секретаря на общината, в т.ч. 19 отчета и доклада. Постъпилите 
предложения и докладни записки от председателя на ОбС са 4 на брой, в 
т.ч. 2 отчета. 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 
20 заседания на постоянните комисии и са взети съответните решения. 
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По комисии броя на проведените заседанията се разпределя, както 
следва: 

- ПКБФЕППМР – проведени 5 заседания;  
- ПКМСОРЗ – проведени 5 заседания; 
- ПКСДОК– проведени 5 заседания; 
- ПКУТИБСЕПОСКД – проведени 5 заседания; 
На заседанията на постоянните комисии задължително присъстват 

представители на общинска администрация от съответния ресор и 
участват в изясняването на въпроси, свързани със законността, 
целесъобразността и необходимостта 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.  

Контрол по законосъобразност на приетите актове 

В изпълнение на чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, всички решения на 
Общински съвет – Кричим се изпращат на Кмета на общината и на 
областния управител на област Пловдив в 7-дневен срок от приемането 
им, и се публикуват на интернет-страницата: www.krichim.bg, раздел 
Общински съвет, подраздел Нормативна база – Решения. Допълнителна 
възможност за осигуряване на публичност и прозрачност на приетите от 
съвета актове е чрез месечния бюлетин „Нашият град”, издаван от 
община Кричим и разпространяван безплатно, което се прави регулярно 
и във всеки брой има публикувани решения на Общинския съвет.  

За първото полугодие на 2019 година, Общински съвет при община 
Кричим е приел общо 48 решения. Няма взети решения, които да касаят 
вътрешноорганизационната дейност на съвета или неговите комисии.   

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 Кмета на община 
Кричим, на Областния управител и на Районна прокуратура съгласно 
регламентираните в ЗМСМА или нарочни за целта указания, разпоредби 
и срокове. 
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За посочения отчетен период януари 2019 – юни 2019 год. 
Общински съвет при община Кричим има върнато 1 решение от страна 
на Областния управител на Пловдивска област – Решение № 352, взето с 
протокол № 43 от 29.01.2019 год., което е потвърдено с Решение № 370, 
взето с протокол № 44 от 14.02.2019 год. на  Общински съвет – Кричим. 
Няма последващо оспорване на потвърденото от Общинския съвет 
Решение  № 370, относно приемане на Наредба за определяне размера 
на местните данъци на територията на община Кричим. След изтичане 
на срока по смисъла на ЗМСМА, решението е влязло в сила и Наредбата 
се прилага от общинска администрация. 

На 14.02.2019 г. в деловодството на ОбС е получен Протест от 
Окръжна прокуратура – град Пловдив, против Наредба за изграждане и 
опазване на зелената система на територията на община Кричим, приета 
с Решение № 52, взето с протокол № 10 от 26.06.2008 год., изменена и 
допълнена с Решение № 320, взето с Протокол № 37 от 30.07.2018 год. 
на Общински съвет при Община Кричим в частта чл. 9, ал. 1; чл. 27; чл. 
29 и чл. 33 от същата. Протестът ведно с приложенията към него е 
предоставен в регламентирания законов срок на Административен съд, 
гр. Пловдив, като компетентен орган за целта.  

С приетата с Решение № 387, взето с Протокол № 46 от 
04.04.2019г. на Общински съвет Кричим, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система 
на територията на община Кричим, са изменени оспорените текстове на 
чл. 9, ал. 1; чл. 27; чл. 29 и чл. 33 от Наредба за изграждане и опазване 
на зелената система на територията на община Кричим, с което е 
постигнато съответствие на действащата подзаконова нормативна 
уредба с приложимото в тази област национално законодателство от по-
висока степен и в създаването на стабилна подзаконова нормативна 
уредба в сферата на обществените отношения свързани с планирането, 
изграждането, устойчивото поддържане, опазването и развитието на 
зелената система в община Кричим. 

Протестът на Окръжна прокуратура Пловдив беше оставен без 
разглеждане, производството по адм. дело №525/2019 год. по описа на 
Административен съд – Пловдив е прекратено поради липса на правен 
интерес, видно от Определение № 836 от 17.04.2019 г. на 
Административен съд – гр. Пловдив. Общински съвет – Кричим беше 
осъден да заплати 20 лв. разноски направени от ОП – Пловдив за 
публикуване в ДВ.  

По отношение решенията на ОбС във връзка с разпореждане с 
общинско имущество, които за отчетния период са 3 на брой, считам за 
наложително да подчертая, 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.  

Контролни функции на съветниците. Участие на 
гражданите. 

През отчетния период от страна на общинските съветници са 
постъпвали устни запитвания към Кмета на общината или общинска 
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администрация, основно по време на провежданите заседания на 
постоянните комисии или на съвета. Няма постъпили писмени 
запитвания.  

През отчетния период на проведените общо 5 заседания на 
Общинския съвет и общо 20 заседания на постоянните комисии, няма 
регистрирани устни или писмени заявления за изказвания, питания или 
предложения от страна на граждани по обществено значими въпроси.  

Не е проявяван интерес за присъствие от страна на граждани по 
време на заседанията на комисии и съвет, независимо, че в дневния ред 
на всяко едно от заседанията на ОбС – и редовни, и извънредни, се 
предвижда време и се включва точка за целта съгласно Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация Кричим и в 
изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

В по-голямата си част решенията приети в периода януари - юни 
2019 г. са от съществено значение за развитието на общината като цяло 
и за изпълнение на приоритетите, на краткосрочните и дългосрочните 
стратегически цели заложени в Общинския план за развитие на община 
Кричим за периода 2014-2020 г. За посочения период са приети едни от 
най-важните годишни решения – бюджета на общината за 2019 г., 
програми за управление и разпореждане с общинско имущество, 
наредби и техни изменения и допълнения, и др. Подробна информация 
за изпълнението на приетите през отчетния период решения на 
Общински съвет – Кричим, се съдържа в Отчета на Кмета на община 
Кричим за изпълнение решенията на ОбС за периода януари 2019 – юни 
2019 г., който се внася за разглеждане и одобрение от Общинския съвет 
по смисъла на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 141, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация Кричим. 

При отчитане на факта, ча настоящият отчет за дейността е 
последният, който ще бъде разглеждан и приеман от Общинския съвет в 
този му състав, тъй като това е последната година от мандат 2015 – 2019 
г., считам за необходимо да подчертая, че и този изминал пореден 6-
месечен период, дава основание на всеки един от нас – общинските 
съветници, за реална преценка на извършеното до сега и приноса му в 
общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление и 
развитието на община Кричим, осъзнавайки необходимостта от 
взаимните усилия и на ОбС, и на ОбА, за постигане на още по-добри 
резултати в цялостната работа на Общинския съвет и на общината.  

От самото начало на мандат 2015 – 2019 г. до настоящия момент, 
ние - общинските съветници от Общински съвет при община Кричим, 
работим с ясната цел и задача, че от нас като колективен орган на 
местната законодателна власт зависи в значителна степен развитието и 
бъдещето на нашият град, и това ни обединяваше, и работехме в 
синхрон. Всеки от нас е имал своето мнение или позиция, заявявал ги е 
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свободно, поставял е съществени питания и е изисквал конкретни и 
конструктивни отговори, а при необходимост и своевременни реални 
действия за разрешаването на обществени проблеми независимо дали 
касаят града като цяло или определена група от хора или район на града 
ни. Принадлежността към една или друга политическа партия, никога не 
е била разделителна линия за нашата обществено полезна колективна 
работа и резултатите са повече от видни, както за нас самите, така и за 
нашите съграждани, независимо, че понякога работата ни и решенията, 
които вземахме, оставаше за тях неясна или неразбрана, но причината 
за това е не липсата на прозрачност и публичност в дейността ни, а по-
скоро на липсата на достатъчно интерес от страна на съгражданите ни.     
Водещ приоритет в работата ни до края на мандат 2015 – 2019 г. като 
общински съветници, за всеки от нас трябва да продължи да бъде 
грижата за развитието на града и общината като цяло, и за всеки един 
гражданин поотделно при спазване на общоприетите принципи за 
законосъобразност и целесъобразност, за да отговорим на очакванията 
на нашите съграждани, за да бъдем конструктивни и да повишим 
усилията си за постигане на още по-добри резултати в работата на 
местния законодателен орган – Общинския съвет. 

АНКА ХАДЖИЕВА  
Председател на Общински съвет - Кричим 


