На 11.11.2019 г. се проведе тържественото заседание за полагане на
клетва от новоизбраните общински съветници и кмет на община Кричим,
свикано от Областния управител на област Пловдив на основание негова
Заповед № РД-20-135/30.10.2019 г. Заседанието бе открито от г-н Петър
Петров – Заместник областен управител на област Пловдив, който
поздрави новият стар кмет - г-н Атанас Стефанов Калчев, който спечели
местните избори за четвърти пореден мандат още на първи тур с 67,26 %
от вота на своите съграждани и новоизбраните общински съветници.
Новият Общински съвет в община Кричим се състои от 13 съветника, 7 от
тях са представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”, ПП
„ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” – ЕДИН – 1; ПП „ГЕРБ” – ДВА – 2;
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС – ДВА – 2; БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ – ЕДИН – 1. Председателя на на Общинската избирателна
комисия - г-жа Венета Павлова, поздрави кмета и общинските съветници и
им връчи удостоверенията за избор съгласно Решения № 72 и № 73 на
ОИК – Кричим. Под ръководството на г-н Петров бе произнесена
тържествената клетва съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, след което кметът
и общинските съветници подписаха клетвения лист, с което удостовериха
полагането на клетвата и встъпиха в своите законови правомощия и
отговорности.
Отец Мирослав от Храм „Св. Св. Козма и Дамян” гр. Кричим
отслужи тържествен водосвет, след което г-н Атанас Калчев отправи
приветствие към присъстващите. „Лично от мое име като избран кмет на
община Кричим за четвърти пореден мандат и от името на избраните
общински съветници от нашата листа, изказвам своята благодарност на
всички Вас, които оценихте постигнатото от нас до сега и ни подкрепихте
не само със сърце, но и с разум! Благодаря Ви, че отново видяхте в наше
лице отговорни и достойни хора, които наистина милеят за родния си град
и отново са готови да продължат да работят за неговото продължаващо
развитие! Благодаря Ви, че бях правилно разбран, че успехите на всеки
един кмет се дължат на доброто взаимодействие и работа в синхрон между
кмет и Общинският съвет, и ние отново имаме възможност да работим без
сътресения и противопоставяве, особено по най - важните въпроси за
развитието на нашият град! Поемам пред Вас ангажимента да продължим
да работим още от първия ден на новия мандат, без прекъсване и загуба на
ценно време изпълнението на приоритетите в нашата програма –
продължаващо развитие на инфраструктурата, образованието, спортните,
културните и социалните дейности, популяризирането и развитието на
културно - историческото, природното наследство и туризма в нашата
община, разработването на програми и прилагане на мерки и дейности за
преодоляване на безработицата, за опазване на околната среда. И това не
са празни обещания, защото най - тежките проблеми на града ни са
решени, създадена е базовата инфраструктура и от тук нататък ще е много
по-бързо и по-лесно да се изпълняват поетите пред всички Вас

ангажименти. Ще продължим със същото темпо и приоритетност, както до
сега, да разработваме нови проекти с висока обществена значимост,
защото това е гаранцията за продължаващото развитие на града. Благодаря
Ви за доверието и за проявения разум, защото всички ние сме обединени
от любовта към родния ни град Кричим и се водим от една обща цел – той
да стане още по - красив, уреден, уютен и спокоен, защото Кричим е бил, е
и ще бъде!” заяви г-н Атанас Калчев. Символичния ключ на община
Кричим, бе връчен отново на новоизбарния кмет от временно
изпълняващия длъжността кмет г-жа Златка Маринова.
Новото ръководство на община Кричим – кмет и общински
съветници, бяха приветствани от г-жа Димитрия Ткачова – общественик и
един от доайените на образованието и културата в нашият град, която им
пожела здраве, сили и упоритост, за да работят така, че градът ни да стане
още по-красив и подреден, както и да проучат духовната характеристика
на нашият прекрасен град и да надграждат това, което вече е постигнато.
Заседанието на новият Общински съвет продължи под ръководството
на общинския съветник с най-дълъг житейски стаж – г-н Атанас Бъбаров.
Беше избрана Временна комисия за провеждане избора на Председател на
Общински съвет. След проведено тайно гласуване с 13 гласа „ЗА” , против
– няма, въздържали се – няма, единодушно бе избрана г-жа Анка Хаджиева
за председател на Общински съвет при Община Кричим. В своето първо
обръщение към присъстващите, г-жа Хаджиева каза: „Уважаеми господин
Петров, уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги, дами и господа
общински съветници, уважаеми съграждани, за пети пореден път поемам
тази отговорност да бъда пръв сред равни, защото всички ние общинските съветници, сме равни по задължения и по правомощия по
смисъла на българското законодателство. Сърдечно благодаря на всички
колеги за безрезервната подкрепа, включително и от новите трима, с които
не сме имали възможност да работим заедно до сега, и искрено се надявам,
че в края на този мандат те няма да бъдат разочаровани от това, че са дали
своя глас за човек, когото не познават в работен процес! Уважаеми колеги,
преди 27-и октомври, почти един месец, ние всички вървяхме по различни
пътища, след 27-ми октомври, ние вървим по един общ път, и това е пътят
на местния законодателен орган, който ще чертае политиката за развитие
на нашия град. Винаги съм приемала длъжността пръв сред равни Председател на Общинския съвет, не като престижна длъжност, а като
работа. От тук насетне за всички нас предстои много работа, затова
пожелавам на себе си и на всички Вас здраве, успешен мандат и да
работим в полза на нашия град, така че след четири години той да бъде
още по – преобразен, още по – уютен и още по – добър за живот за нашите
деца, да бъде дом за нашите деца! Нека в края на този мандат да заслужим
аплодисментите на нашите съграждани така, както ни аплодираха днес!”

