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съвет при община Кричим, относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет 

при община Кричим и неговите комисии за периода януари 2021 – юни 2021 година. 
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Докладва:  Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим. 

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. 26, 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 и неговите комисии за периода януари 

2021 – юни 2021 година. 

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания на 

основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 26, ал. 1, т. 22 от Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

като взе предвид фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-

110/06.07.2021 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: 12 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” –  12 /дванадесет/; 

„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  2021 – юни  2021 година 
 

 

Като орган на местното самоуправление на територията на община 
Кричим, Общинският съвет изпълнява своите правомощия съгласно 
Конституцията на Република 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 за мандат 2019 – 2023 година. 

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 
27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 26, 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 и неговите комисии през  първото полугодие на 2021 г.  

Както през предходните, така 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. Дейността 
на съвета беше насочена към законосъобразно и целесъобразно 

приемане на решения в рамките на предоставената компетентност като 
орган на местното самоуправление, както и контрола по тяхното 

изпълнение. Основните форми на дейност на съвета и през този период 
са заседанията, в т.ч. и на постоянните комисии. 

През посочения 6-месечен период няма промяна в състава на 

съвета, както и в състава, и ръководствата на постоянните комисии.  
 За периода януари – юни 2021 г. не са предлагани и не са 

извършвани изменения и/или допълнения на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за 

мандат 2019 – 2023 година. Не са приемани и решения касаещи 
вътрешно организационната работа на колективния орган. 

Като важна и специфична особеност за отчетния период следва да 

бъде акцентирано, че работата на колективния орган и неговите 
комисии премина при стриктно спазване на разпоредените със 

Заповедите на Министъра на здравеопазването на Р България 
противоепидемични мерки във връзка с извънредната епидемичната 
обстановка в резултат на COVID-19. През изминалия период не се 
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приложи дадената със Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 
13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, възможност по 

смисъла на чл. 6а от същия закон, съгласно която по време на 
извънредното положение, съответно на извънредната епидемична 
обстановка и два месеца след нейната отмяна държавни и местни 

органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление 
или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, 
може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и 

виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично 
гласуване, или да приемат решения неприсъствено. 

С обнародването в ДВ, бр. 70 от 7 август 2020 г. на Закона за 
изменение и допълнение на Заскона за местното самоуправление и 
местната администрация, влезе в сила нов чл. 28а, с разпоредбите на 

който и в специалния закон за местното самоуправление се създадоха 
предпоставки при обявени извънредно положение, бедствено положение, 

извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи 
територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и 
наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват 

провеждането на присъствени заседания, Общинският съвет или 
неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при 
спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява 

пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически 
средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и 

приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се 
на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и 
информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и 

начина на гласуване на всеки общински съветник. 
С оглед спецификата на ситуацията при условията на пандемия, 

чиято продължителност не може да бъде прогнозирана, както на 
национално, така и на световно ниво, при наличието на законови 
предпоставки за промяна начина на работата и на органите на местното 

самоуправление, и въз основа на направения анализ беше 
идентифицирана необходимост от осъвременяване на техническите 
средства, които се използват от общинските съветници в процеса на 

подготовка и провеждане на заседанията, както и тези на служителите в 
звеното за подпомагане на работата на Общинския съвет. При 

приемането на бюджета на община Кричим за 2021 година се предвиди 
финансов ресурс за придобиване на ДМА за целта, които вече са 
предоставени за ползване от общинските съветници.  

При създаване на необходимите допълнителни задължителни 
предпоставки във връзка с видеоконферентното провеждане на 
заседанията на комисиите и на съвета, ще се наложи предприемане на 

последващи действия от страна на колективния орган – разработване на 
проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за 
мандат 2019 – 2023 година, с цел привеждането му в съответствие със 

законовите разпоредби. Допълнителните разпоредби, които трябва да 
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намерят отражение в нашия правилник, следва да бъдат съобразени със 

спецификата на общината и измененията в ЗМСМА, включващи 
видеозапис на електронен носител, процедурата за приемане и 

удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в 
заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено 
гласуване, осигурява на публичност и пряко излъчване на интернет 

страницата на общината на заседанията на комисиите или съвета, освен 
ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. При 
откритите заседания, следва да бъде дадена задължителна възможност 

гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и 
предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или 

общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да 
получават отговори по ред, начин и в срок, определени в Правилника. 
По преценка и решение на съвета, работата по изготвянето на проект за 

измение и допълнение на действащия сега Правилник, може да бъде 
възложена на постоянна или на временна комисия, с участието на 

експерти с юридическа правоспособност. 
 За посоченото полугодие заседанията на съвета и на комисиите се 

провеждаха в голямата зала на община Кричим при стриктно спазване 

на изискванията за осигурена физическа дистанция между 
присъстващите, дезинфекция и ползване на лични предпазни средства 
от всички участници, както и оптимизиране, и систематизиране на 

работата без допускане на нарушения спрямо ЗМСМА и Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за 
мандат 2019 – 2023 година.  

Всичко това позволи навременно да бъдат взети важни за 

местната общност решения, включително такива, свързани с 
подпомагане и/или облекчаване на физически и юридически лица, 

упражняващи дейности в засегнати от пандемията сфери. 
 

Заседания на Общински съвет при община Кричим 

 

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, от които 3 /три/ редовни и 2 /две/ 
извънредни заседания, свикани на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 

ЗМСМА и чл. 78, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация, а приетите на тях 

решения са 46 /четиридесет и шест/ на брой. 
Всички заседания са законосъобразно проведени, с оглед факта, че 

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 на общинските съветници са налагани 

съответните санкции, съгласно Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2019 – 2023 

година. 
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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 др. срокове 

по силата на действащото национално 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. 
 За отчетния период няма неприети от съвета предложения за 
решения. При съобразяване с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, за датите за 

заседания на постоянните комисии и на Общинския съвет, гражданите и 
всички заинтересовани лица, се уведомяват чрез интернет-страницата 

на община Кричим: www.krichim.bg и от информационното табло в 
сградата на общинска администрация.  

По отношение активността и присъствието на общинските 

съветници на заседанията на комисиите и съвета се наблюдава следната 
тенденция:  за проведените 6 /шест/ заседания на Общински съвет – 

Кричим са допуснати само 1 /един/ брой отсъствие на общински 
съветници по уважителни причини, за което съм била предварително 
уведомена по реда на Правилника. 

За периода януари – юни 2021 г., в деловодството на Общински 
съвет са постъпили и са разгледани 58 предложения от страна на Кмета, 
заместник кмета и секретаря на общината, в т.ч. 20 отчета и доклада.  

Постъпилите предложения и докладни записки от председателя на 
ОбС са 4 на брой, в т.ч. 1 отчет. Постъпили предложения от председатели 

на постоянни комисии към Общински съвет са 2 на брой. 
В рамките на регламентирания със ЗДБРБ за 2021 г. и ЗПФ срок, е 

приет и годишният бюджет на общината, капиталовата програма за 

2021 г. и редица други решения, които са от съществено значение за 
общината като цяло и за различните сфери на обществения живот. 

Приетата с Решение № 118, взето с протокол № 18 от 25.02.2021 г. 
Програма за работата на ОбС през настоящата година, включва основни 
проекти и предложения с условно постоянен характер, което създава 

предпоставки за ритмичност в работата на съвета и регламентира 
взаимоотношенията с общинска администрация в тази връзка. Към 
момента на изготвяне на настоящия отчет, в по-голямата си част 

приетата от ОбС програма е изпълнена, с изключение на някои от новите 
наредби, които е необходимо да бъдат приети, но все още не са 

предоставени по надлежния ред на вниманието на постоянните 
комисии.  

За 6-месечния период са постъпили по съответния 

административен ред 13 броя заявления, подписки и писма от граждани 
и/или юридически лица, които са своевременно обработени, а 
заявителите или адресатите са били своевремнно уведомявани, с 

изключение на жалба с вх. № РД-01-08-53/10.03.2021 г. от граждани на 
гр. Кричим, живущи на бул. «Св. Св. Кирил и Методий», която след 

разглеждане по същество от ПКОРЗ е оставена без движение, поради 
липса на основание за предявеното искане от жалбоподателите. 

Всички постъпили в ОбС материали, изискващи изричната 

санкция на Общинския съвет /приемане на решение/, са предварително 

http://www.krichim.bg/
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разглеждани по същество на проведените общо 21 заседания на 

постоянните комисии и са взети съответните решения при съобразяване 
със становищата на комисиите.  

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. 

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 2021 – юни 2021г., 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 при 
община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация Кричим за мандат 2019 – 2023 година. 
По отношение решенията на ОбС - Кричим във връзка с 

разпореждане с общинско имущество, които за посочения период са 8 

/осем/ 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 квалифицирано мнозинство, 
което е показателно, както за законосъобразността, така и за 
целесъобразността на всяко от взетите решения, което обосновава и 

факта, че нито едно от тях не е оспорено при осъществявания контрол 
по законосъобразност от Областния управител на област Пловдив и 

Районна прокуратура - Пловдив.  
 
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 
традиционно 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. 

Заседанията на постоянните комисии се провеждат винаги преди 

Общинския съвет, независимо дали заседанията на съвета са редовни 
или извънредни. 

И през изминалия 6-месечен период няма отложено или провалено 
заседание на постоянна комисия поради липса на кворум. Общия брой 
отсъствия на общински съветници от заседания на постоянни комисии е 

1 /един/ брой по уважителни причини. 
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По комисии броя на проведените заседанията общо 21 за отчетния 

период се разпределят, както следва: 
- ПКБФЕППМР – проведени 5 заседания;  

- ПКМСОРЗ – проведени 5 заседания; 
- ПКСДОК– проведени 6 заседания; 
- ПКУТИБСЕПОСКД – проведени 5 заседания; 

- Постоянно действаща Комисия за осъществяване на 
функциите по чл. 72, ал. 2, т. 3 от  ЗПКОНПИ – няма 

проведени заседания. 
 
Общия брой отсъствия на общински съветници от заседания на 

постоянни комисии е 1 /един/ за посочения период. 
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.  
Становищата дадени от комисиите във връзка с разискваните 

казуси, улесниха деловото протичане на самите заседания на Общинския 

съвет. Основно дискусиите протичаха в работата на Постоянните 
комисии, където общинските съветници задаваха своите въпроси и 
получаваха нужните отговори от вносителите на докладни записки или 

техни представители, становища, предложения и проекти за решения, 
както и от експертите от общинска администрация. 

 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. 
За отчетния период не са създавани временни комисии за 

решаване на определен проблем или конкретна задача поставена от 

Общинския съвет, поради липса на факти и обстоятелства, които да 
налагат това. 

 
 

Контрол по законосъобразност съгласно ЗМСМА и ЗА на 

приетите актове 
 

В изпълнение на чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, всички решения на 
Общински съвет – Кричим 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.  
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За първото полугодие на 2021 година, Общински съвет при община 

Кричим е приел общо 46 решения.  
 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 разпоредби и срокове. 

За отчетния период януари 2021 – юни 2021 год. ОбС- Кричим при 
осъществения контрол по законосъобразност на взетите от него решения, 

има върнато 1 /едно/ решение от страна на Областния управител на 
област Пловдив. С писмо с изх. № АК-01-255#2/29.12.2020 год., 
Областния управител на област Пловдив, е констатирал 

незаконосъобразност в Решение № 111, взето с Протокол № 16 от 
17.12.2020 год., като е дал указания за преразглеждане, респ. за отмяна 

на решението в определения от ЗМСМА срок. Върнатото Решение № 111 
е преразгледано от ОбС на извънредно заседание проведено на 
12.01.2021 г. и изменено и допълнено с ново Решение № 117, взето с 

протокол № 17. Решение № 117, взето с протокол № 17 от 12.01.2021 
год. е оспорено от страна на Областния управител на област Пловдив 
пред Административен съд – Пловдив. При постановяването на 

съответния съдебен акт по казуса ще бъдете своевременно 
информирани. 

За отчетния период няма постъпили жалби на заинтересовани лица 
срещу решения на Общинския съвет. 

По отношение на упражнявания текущ контрол по 

законосъобразност на действащи наредби от страна на Окръжна 
прокуратура – Пловдив, на 23.01.2020 год. в деловодството на ОбС е 

получен Протест от Окръжна прокуратура – Пловдив, против Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с 

протокол № 40 от 29.01.2007 год., в частта й по т. 14, т. 14.1, т. 14.2, 
Раздел III – Разрешаване на строителство от Приложение № 3 към 
Наредбата. В законоустановения срок Протестът е предоставен на 
Административен съд – Пловдив, въз основа на което е образувано 
административно дело № 264/2020 г.  

На проведеното на 18.06.2020 второ публично съдебно заседание, 
съдът е установил, че оспорените от ОП - Пловдив текстове са 

незаконосъобразни. Има влязло в сила решение № 590/18.03.2021 год., 
постановено по административно дело № 264/2020 г. по описа на 
Административен съд Пловдив, ХVІ състав. Предприети са съответните 

действия за коригиране на оспорените в наредбата текстове и 
публикуване на решението в изпълнение разпоредбите на чл. 194 от АПК 
и същото е публикувано на интернет страницата на община Кричим 

www.krichim.bg – Общински съвет – нормативна база – контрол по 
законосъобразност.  

 

http://www.krichim.bg/
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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 
администрация, основно по време на провежданите заседания на 

постоянните комисии или на съвета. Няма постъпили писмени 
запитвания.  

Питанията поставяни от съветниците касаят предимно 

проблематиката в областта на сметопочистването на определении 
обществени места, текущи ремонти на общинската улична мрежа, 

поддръжка на зелени площи и др. Отговорите по питанията са давани 
своевременно от страна на кмета и/или общинската адиминистрация. 

През отчетния период 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. 
Всеки гражданин, който проявява интерес и желание, може 

подробно да се запознае от сайта на община Кричим, раздел Общински 
съвет, със  структурата на местния законодателен орган, с нормативните 
документи приети от него, с решенията и с текущата му работа, както и 

да се информира за датите на заседанията на постоянните комисии и на 
Общинския съвет, в т. ч. и с проектите на актовете, предстоящи за 

приемане или за изменение и допълнение на вече приети и действащи 
актове, както и да изрази своето становище по предложените проекти. 

Изминалият 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.  
Принадлежността на общинските съветници 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 вземаме, остават за тях 

неясни или неразбрани, но причината за това е не липсата на 
прозрачност и публичност в дейността ни, а по-скоро се дължи на 

липсата на достатъчно интерес от страна на съгражданите ни.     
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 
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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.  

От не по-малко значение за успешната работа на колективния 

орган е и инициативата на кмета на общината, и общинската 
администрация, което следва да бъде отбелязано и в настоящия отчет. 
Своевременната инициатива и постоянство в работата на 

изпълнителната власт са от ключово значение за продуктивната работа 
на местния законодателен орган – Общинския съвет. Ефективното 

взаимодействие между двете власти на местно ниво е разковничето за 
развитието на всяка една българска община, в т.ч. и нашата. 

Трябва да се оцени положително и добрата активност на 

съветниците, както при участието им в заседанията на Общинския 
съвет, така и в заседанията на постоянните комисии. В цялостната си 

работа в качестото ми на председател на съвета, съм се старала да 
запазя добрия тон и взаимоотношения с всички общински съветници, с 
цел осигуряване на ефективна организация на работа и за постоянните 

комисии, и за Общинския съвет, и за взаимодействието с общинска 
администрация, и гражданите на общинта.  

Считам, че през изминалия 6-месечен период, подхождахме 

отговорно към задълженията си и показахме активно отношение към 
решаването на проблемите на нашия град. 

Очаквам този отчет да бъде допълнен при разглеждането му на 
заседанията на постоянните комисии, заседанието на Общински съвет и 
заедно с тези допълнения, и след приемането му, ще бъде разгласен на 

населението чрез интернет – страницата на община Кричим: 
www.krichim.bg и на информационното табло на общината. 
 

 

 
 
АНКА ХАДЖИЕВА  
Председател на Общински съвет - Кричим 

 

http://www.krichim.bg/

