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Започна изграждането на
хидравличните прагове на река Въча

На 23.10.2012 г., преди началото на
строително-ремонтните дейности за
изграждането на хидравличните прагове на река Въча областният управител
Здравко Димитров и кметът на община
Кричим Атанас Калчев организираха
среща-разговор с жителите на гр. Кричим и с. Устина. На срещата заинтересованите страни бяха запознати с особеностите на проекта, подробностите
по изграждането, както и за ползите от
тези прагове на река „Въча”. Хидравличните прагове се изграждат с цел
да бъде възстановено нормалното водоснабдяване на Кричим и село Устина
през месеците на върхова консумация
на вода. На 15 октомври, областният
управител Здравко Димитров подписа
договора за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Хидравлични прагове на река Въча в района

на помпена станция „Кричим - Устина”. Фирмата, избрана да извършва изграждането на праговете, е СТРОЙИНЖЕКТ АД - София, представлявана от
Катя Попова, а приблизителната стойност на строително-монтажните работи е 300 000 лева. По време на срещата управителят на фирмата изпълнител информира гражданите, че строително-монтажните работи по изграждането на праговете в района на помпена станция „Кричим - Устина“ са в
ход и обеща, че ще бъдат изградени в
срок. Планът за изпълнение на договора е 49 календарни дни. Инвестиционният контрол ще се осъществява от
Областна администрация - Пловдив.
Областният управител Здравко Димитров увери присъстващите, че контролът върху изпълнението на проекта ще
бъде стриктен.

По време на срещата гражданите
бяха запознати и с дейностите по техническия проект за рехабилитация на
„ПЪТ ІІІ - 866 „ДЕВИН - КРИЧИМ СТАМБОЛИЙСКИ” от км 103+791 до
км 104+903”, с местоположение : Област Пловдив, община Кричим.
На 7-ми август 2012 година в Община Кричим е внесен за съгласуване техническият проект от страна на
възложителя - Агенция „Пътна Инфраструктура”. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и
носимоспособността на настилката и
пътното тяло с оглед осигуряване необходимите условия за безопасност на
движението и подобряване на отводняването на пътя. Началото на участъка
е от Производствената сграда на ВЕЦ
„Въча І” до пл. „Демокрация”, като

преминава по ул. „Антонивановци” и
по регулацията на бул. „Родопи”. Дължината на участъка е 1.13 км.
На 8-ми август 2012 година ОЕСУТ
при Община Кричим разгледа проекта
при което се констатираха непълноти
и пропуски в документацията. С писмо с изх. № 29-00-145 от 08.08.2012 година Главният архитект в качеството
си на председател на Общински Експертен Съвет по Устройство на Територията при Община Кричим е уведомил Управителния съвет на Агенция
„Пътна Инфраструктура”, че не приема представената проектна разработка и същият ще бъде разгледан отново след отстраняване на констатираните пропуски. Към настоящият момент
от страна на Агенция „Пътна Инфраструктура” не е представена коригираната проектна документация.

Кметът Калчев и Председателят на ОбС взеха участие в
работна среща между законодателната и местната власт
Общините да нямат право да приемат дългове повече от 15% в бюджета си. Това
предложение в новия Закон
за местните данъци и такси не смятат за приемливо
мнозинството от кметовете в
Пловдивска област.Сред тях
е и кметът на община Кричим Атанас Калчев. Заедно с
председателя на Общинския
съвет г-жа Анка Хаджиева,
той взе участие в Пловдив в
работната среща между законодателната и местната власт.
Темата на срещата беше “Подобряване на средата за развитие на общините“ през
2013 година. След дискусията

стана ясно, че на първо място кметовете не са съгласни с
ограничението да се пренесе
намаленият през 2010 година максимален праг за поемане на дълг от 25% на 15%,
което ще лиши 1/3 от общините от достъп до кредитния
пазар. Също така законодателят предлага плащането за
дълг, поет за финансиране на
възстановими разходи по европроекти, да се включват в
ограничението от 15%, което ще блокира изпълнението на проектите. Пред народните представители от Пловдив-град и Пловдив-област,
Атанaс Калчев изрази жела-

ние бъдещите промени в законодателството да позволят
на общините да си възстановяват ДДС-то на направените разходи. Това означава,
че ако например дадена община купи един химикал за
1,20 стотинки с ДДС, то 20-те
стотинки да бъдат връщани в
хазната на съответната община. Ако това се случи, найоблагодетелствани ще бъдат
по-малките административни единици, тъй като ще разполагат със средства, не заложени в бюджетите им, но
пък ще могат да ги използват
за капиталови разходи и инфраструктурни подобрения.
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100 години

Народно Читалище
„Пробуда - 1912 г.”
На 30.09.2012 г. започна поредицата от мероприятия, посветени на 100
годишнината от основаването на Народно Читалище „Пробуда - 1912 г.” гр.
Кричим с изложба на местни художници. Представени бяха творби - картини, дърворезби, плакати и приложна техника - на Петър Чучулигов, Антон
Асенов, Янка Михайлова, Маргарита Дамянова, Иванка Кузева, Стилиян
Стойчев, Вили Ташкова, Александър Анохин, Антоанета Гергинска. Всички те получиха Грамоти. Председателят на Читалището г-жа Анка Хаджиева даде старт на юбилея с откриването на изложбата. Сред официалните
гости беше и дъщерята на основателя на Читалището д-р Павлов - Вера Павлова и нейния съпруг, художника Костадин Генев-Бенди.
Вечерта на поезията се проведе на 10.10.2012 г. Водеща на вечерта бе дългогодишния библиотекар в Читалището - Венета Павлова. В началото деца
рецитираха стихове от новата книга на Елена Антонова „Стихове за малки и пораснали деца”. Поетът от съседна Перущица и редактор на книгата
Рангел Мрянов представи поетесата и изпълнената със звучни рими стихосбирка. Във втората част на вечерта бяха представени и други местни дарования - Младен Банков, Васка Минчева, Георги Лазаров, Радка Христева, Трепка Сокерова, Снежана Минева и Боряна Иванова, които получиха
Благодарствени писма. Спонтанно се роди идеята, към Читалището да се
основе клуб на творците, в който да се обменят и споделят творчески идеи.
Всички присъстващи бяха поздравени с изпълнение на пиано от ръководителя на школата по пиано Светлана Георгиева.
На 03.10.2012 г. в лекционната зала на Читалището се проведе театрална вечер, на която в задушевна атмосфера с мултимедийна презентация и
с много архивни снимки се представи историята на театралния състав от
основаването му до наши дни. Поздрав от името на ръководството на Община Кричим поднесе г-жа Величка Бучова - секретар на Общината. Найвъзрастните самодейци - артисти получиха цветя. Сегашните театрали разчупиха вечерта със скеч от пиесата „Районна болница”, а след антракта бе
прожектиран запис от пиесата „Дон Жуан”.

На 13.10.2012 г. се проведе творческа среща на легендарния литературен
кръжок „Полет” с ръководител Димитрия Ткачова . Прочетоха се творби на
кръжочници и всеки трябваше да познае своето стихотворение, писано преди десетки години. След антракта на мултимедията се сменяха теми, по които участниците трябваше да пишат творби. Трепка Сокерова, Мария Панчева и Васка Минчева, вдъхновени от емоционалния заряд на срещата написаха и представиха стихове по темите: „За теб, Отечество!” и „Дума за
благослов”. Участниците си пожелаха в най-скоро време да бъде издаден
сборник с всички чути на вечерта творби.
На 05.10.2012 г. се състоя музикална вечер на школата по акордеон и пиано.Присъстващите видяха и чуха запис от 2002 г. на ученици от клас пиано. Вечерта водеше ръководителя на школата по пиано Светла Георгиева,
която представи и проследи историята на школите. Всички бяха поздравени от бивши и настоящи възпитаници с изпълнения на пиано. Поздрав и
цветя поднесе и секретаря на Читалището Иванка Зайцева. Специално за
мероприятието бе изготвено табло със снимки на школите през годините.

В памет на починалите читалищни дейци на 14.10.2012 г. в църквата
„Св. св. Кoзма и Дамян” гр. Кричим се проведе възпомeнателна панихида, прочетоха се молитви за упокой и мир на душите им.

На 19.10.2012 г. в големия салон на НЧ „Пробуда - 1912 г.” бе премиерата на пиесата „Ян Бибиян” по Елин Пелин, представена от детски театрален състав при Читалището, с ръководител Любка Анохина. Малките артисти бяха бурно аплодирани от почти препълнената зала.
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На 24.10.2012 г. се състоя фолклорна вечер с участието
на Читалищните състави - група за автентичен фолклор с
ръководител Георги Маринов, детски танцов състав за народни танци „Български ритми” и танцов състав за народни танци с възрастни „Настроение” с ръководител Андон
Цонков. Под звуците на гайдата концерта откри Антония
Шкодрова с родопската песен „Излел е Дельо хайдутин”.
В кръшните хора взеха участие и децата от модерен балет
„Ритъм”. Самодейци рецитираха текста на песента „Дена
на двори седеше” с ръководител Станка Мурджева. Програмата водеше Ширин Льотева. Продължилата близо 2 часа
фиеста на народното творчество зареди позитивно и с добро настроение публиката от почти препълнения салон.

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.10.2012 г. театралният състав при НЧ „Пробуда 1912 г.” гр. Кричим представи пиесата „Клуб Щастие” по
Делчо Неделчев, с режисьор Любка Анохина. Комедийния
сюжет и великолепното изпълнение на актьорите предизвикаха у многобройната публика множество аплодисменти, овации и цветя.

О, Будители народни!
Под този надслов много тържествено премина последната, заключителна вечер от едномесечната празнична програма на НЧ „Пробуда - 1912 г.” гр. Кричим, посветена на
100 години от основаването му.
Съвременните читалищни деятели, ветерани, гости и
приятели проследиха с вълнение важните моменти от историята на Читалището, илюстрирана със снимков материал. Трогателен емоционален акцент на вечернта се получи
при награждаването с медали, плакети и грамоти на изявени
през годините самодейци и читалищни дейци от г-жа Анка
Хаджиева - Председател на Читалищното настоятелство.
Приведствени думи и цветя поднесе г-н Атанас Калчев Кмет на Община Кричим. Цветя бяха поднесени и от Общински съвет при Община Кричим. Вечерта завърши с поздравителен концерт на ансамбъл за народни песни и танци при НЧ „Съзнание - 1873 г.” с. Брестовица.
Читалищното настоятелство изказва своята благодарност към всички дарители подпомогнали осъществяване
подготовката и провеждането на юбилейните мероприятия.

През периода от 17 - 25
ноември 2012 година, под
патронажа на Комисаря за
Околна Среда - Янез Поточник, ще се проведе Европейска седмица за намаляване на отпадъците ЕСНО. България ще участва за първи път в тази инициатива. Идеята за участието ни в ЕСНО е събиране на
стари детски играчки, които
ще дарим на социално слаби деца по света. Това е една
възможност старите играчки да не са част от битовите ни отпадъци, а да зарадват нуждаещи се деца.
Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в седмицата
от 17.11.2012 г. до 23.11.2012
г. в залата на Общински
Младежки Дом ще се събират стари играчки с които Община Кричим ще се
включи в тази благотворителна инициатива. Всеки желаещ може да направи своето дарение под формата на
детска играчка всеки делничен ден от 9.00 - 12.00 часа и
от 15.00 - 17.00 часа в ОМД.
ОБЩИНА КРИЧИМ

БЪРЗА ПОМОЩ - 112;
032/643 854
ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ В
УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ” 032/ 602 983; 032/ 602 984
СПЕШЕН ХИРУРГИЧЕН
КАБИНЕТ В ОРБ 032/ 963 942
СПЕШЕН ТРАВМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ 032/ 963 943

Златна есен
„Дето слънцето си скрива
вечер топлите лъчи
в сграда чиста и красива
весел детски смях звъни.”

На 24 октомври в ОДЗ „Ралица” деца, родители и учители отпразнуваха празника
„Златна есен”.
Под умелото ръководство
на учителите Е. Бубарова, Е.
Ангелова и А. Вълчева децата от ІІ група се въплатиха в ролите на ежко, зайо и
крадливата врана. Показаха
своите артистични заложби
да пеят, играят и танцуват
на сцена.
По същият повод на
31.10.2012 г., при децата от
ОДЗ „Незабравка” златоко-

са и засмяна дойде Есента.
С дреха златошита, на глава
с лозници, тя донесе чудни
дарове на земята. Малките
артисти от група „Славейче” с учители Е. Коралиева и В. Сокерова танцуваха, пяха и рецитираха стихове за красотата и богатствата на есента. С голямо
майсторство и естетика във
фоайето на детското заведение бе аранжирана изложба
от природни материали –
плодове, зеленчуци, семена
на тема „От богатството на
родния край”.
Представители на Община
Кричим уважиха с присъствие и двете тържества посветени на Есента.

МВР - ПЛОВДИВ - 112;
032/ 625 273
КАТ - АВТОПРОИЗШЕСТВИЯ - 112; 032/ 932 007
ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА 032/ 624 890; 0887/ 582 061
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - 112
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА 032/ 952 290; 032/ 697 087;
032/ 628 677
„ВиК“ ЕООД - Пловдив 032/ 605 660
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Стартира учебната година
в Общински Младежки Дом
Празник в Дневен център
за стари хора - Кричим по
повод Международния
ден на възрастните хора
Отбелязването на този ден в
десетки страни по света е израз на признателността на поколенията към хората от третата възраст. Жизнени и с бодър дух пенсионерите от Дневен център за поредна година
отпразнуваха този ден.
Специален гост на тържеството беше г-жа Златка Маринова - заместник-кмет на община Кричим. С топли думи
тя приветства всички присъстващи, като им пожела здраве
и достоен живот. От името на
колектива на Дневен център за
стари хора - гр. Кричим организаторът пожела здраве и по-

вече радостни мигове на празнуващите.
Хорът при Дневен център поздрави всички гости с народни
песни и хумористична сценка, а
г-жа Ткачова рецитира композиция за пенсионера по стихове на
Станка Пенчева и Недялко Йорданов. Тържеството завърши с
много веселие и танци.
Членовете на ДЦВХ изразиха
своята благодарност за оказаната подкрепа от страна на г-н
Атанас Калчев - Кмет на община Кричим и на общинското ръководство за вниманието и уважението, което получават възрастните хора от нашият град.

Общински младежки дом
- гр. Кричим стартира новата
учебна година на 01.10.2012
година. Заинтересованите съграждани могат да получат
информация за дейностите,
които ще се провеждат през
2012/2013 година, както и за
клубовете всеки делничен ден
от 8.30 - 12.00 и от 14.00 18.30 часа в сградата Младежкия дом.
Специален акцент тази година ще имат обученията, които
ще се провеждат за първи път.
Те са на различни теми, като
шах, китара, география и туризъм и др. Тези обучения ще
дадат възможност на младите хора да придобият знания в
различните сфери за изява и на
творческите способности в различните клубове.
Представяме на Вашето внимание списък на извънкласните форми и творчески кръжоци към ОМД за учебната
2012/2013 година:
1. Български език и литература - ръководител: Павлинка Малинова, 16 учебни часа
на месец;

2. Английски език - ръководител: Цонка Стоилова, 8 учебни
часа на месец;
3. Математика - ръководител: Ягода Димитрова, 16 учебни часа на месец;
4. Еко - клуб „Чудесата на природата” - ръководител: Димитрина Славова,16 учебни часа
на месец;
5. Кръжок по изобразително и
приложно изкуство - ръководител: Янка Михайлова, 16 учебни часа на месец;
6. Китара - ръководител: Иво
Анохин, 16 учебни часа на месец;
7. Шах - ръководител: Ан-

гел Черганов, 16 учебни часа
на месец;
8. Творчески кръжок „Направи си сам” - ръководител:
Ива Петрова, 16 учебни часа
на месец;
9. География и туризъм - ръководител: Нели Лазарова, 16
учебни часа на месец.
Сформирането на клубове и
кръжоци не е приключило. При
изявен интерес от страна на родители и ученици Община Кричим е отворена за разкриване на
нови форми. Очакваме и инициатива от страна на ръководители
за създаване на нови предизвикателства за младото поколение.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ,
ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ №11 от 18.10.2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 95
ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия към Общински съвет при община Кричим със задача: „Разработване на проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 68 и чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействието му с
общинска администрация
Р Е Ш Е Н И Е № 96
ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия към Общински съвет при община Кричим със задача: „Разработване на проект на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и
зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура
на територията на община Кричим.”
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 68 и чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействието му с
общинска администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 97
ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг
/овърдрафт/ за осигуряване на финансов ресурс за окончателно разплащане дейностите за проект:„Внедряване

на мерки за подобряване на енергийната ефективност
на Начално училище „Св. св. Кирил и Методий”, Начално училище „Васил Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кричим” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на
178 малки общини” съгласно сключен Договор за БФП
№ BG161PO001/4.1-03/2010/030 между МРРБ и община Кричим
ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал.
2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40 от Закона за общинските бюджети, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 13 и чл. 17 от Закона за
общинския дълг и след проведеното поименно гласуване
Р Е Ш Е Н И Е № 98
ОТНОСНО: приемане на становище по Бизнес план
за развитието на Напоителни системи ЕАД за периода
2012 - 2016 год.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 25, ал. 1 от Наредбата за дългосрочните
нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги
Р Е Ш Е Н И Е № 99
ОТНОСНО: приемане на Програма за управление на

За поредна година кметът на
Община Кричим г-н Атанас Калчев дари курбан на семействата в
неравностойно положение, изповядващи ислямската религия, по
случай Курбан Байрям. С пожелание за здраве и благоденствие
курбанът беше транжиран и раздаден на самотни и нуждаещи се
граждани. Празникът тази година се честваше на 25 октомври четвъртък. Той е свързан със силата на вярата и готовността за
жертвоприношение и символизира смирението, покаянието, помирението и опрощението.

отпадъците на територията на община Кричим за периода 2012 - 2015 година.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
и чл. 52, от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
Р Е Ш Е Н И Е № 100
ОТНОСНО: проект за „ПУП - проект за разделяне на
ПИ .... /полски път/ по кадастралната карта на град Кричим и обособяване на ПИ .... за „полски път” и ПИ .... за
„стопанска дейност”.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6,
ал. 1 и ал. 3, предложение първо от Закона за общинската
собственост и чл. 5, ал. 2, във връзка с ал. 5 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след проведеното поименно гласуване
Р Е Ш Е Н И Е № 101
ОТНОСНО: командировки на Кмета при изпълнение на служебни задължения за трето тримесечие на
2012 година.
ОСНОВАНИЕ: Наредбата за командировките в страната, Раздел ІІ, чл. 8 /4/
Пълният текст на решенията може
да намерите на електронния сайт
на Община Кричим - www.krichim.bg или
в стая №6 в сградата на Община Кричим

Нова постройка - беседка,
откриваща невероятна гледка
и даваща възможност на всички желаещи да отдъхнат и се
насладят на красивите Родопи от параклис „Свети Илия”,
намиращ се на около 13 км. от
нашият град. Беседката за отдих е изградена със собствени
средства в размер на 5 000 лева
от Илия Панчев - гражданин
на община Кричим и всички
желаещи могат да се възползват от тази придобивка.

