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Чествахме 135-годишнината от
освобождението на България

Община Кричим отбеляза
тържествено 135-ата годишнина от Освобождението на България. Мероприятието се проведе на пл. „Освобождение” - гр.
Кричим от 11 часа на 3.03.2013
година. Кметът на общината, г-н
Атанас Калчев, произнесе тържествено слово, а учениците от
училищата бяха подготвили възстановка на действия от Руско-

турската освободителна война.
В тържеството взеха участие и
групата за автентичен фолклор
към НЧ „Пробуда - 1912 г.” с
ръководител Георги Маринов.
С едноминутно мълчание
всички присъстващи почетоха
паметта на знайни и незнайни
загинали, дали своя живот за
свободата на България.
Честването завърши с по-

лагането на венци и цветя
от: Община Кричим, Общински съвет при община Кричим, СОУ „П. Р. Славейков”,
НУ „Васил Левски”, НУ „Св.
Св. Кирил и Методий” , ОДЗ
„Ралица” , ОДЗ „Незабравка”,
НЧ „Пробуда - 1912 г.”, ЦОПКричим, ДЦВХ -Кричим, ПП
ГЕРБ, Общински съвет на
БСП, граждани и гости.

БАБА МАРТА БЪРЗАЛА,
МАРТЕНИЦИ ВЪРЗАЛА...
Децата от ОДЗ „Ралица” и
ОДЗ „Незабравка” - гр. Кричим посрещнаха Баба Марта с много усмивки и весело
настроение. И в двете детски заведения бяха организирани тържества по случай
празника.
На 28.02.2013 година в
ОДЗ „Ралица” децата посрещнаха своите гости от
театър „Мажор”, които им

представиха „Бяла и червена усукана приказка”. С
топли думи г-жа Златка Маринова, зам. кмет на Община Кричим, поздрави децата
и ги зарадва с красива кошница пълна с мартеници. В
знак на благодарност децата бяха подготвили стихове
и песни, които изпълниха в
чест на празника.
Във весело тържество се

превърна и по срещането
на Баба Марта в ОДЗ „Незабравка” на 01.03.2013г.
Последваха песнички и танци, а накрая Баба Марта завърза на всяко дете по една
мартеничка с пожелание за
здраве и да са бели и червени. Кошница с мартеници бе
изпратена на малчуганите и
от ръководството на община Кричим.
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Ден на самодееца
За пореден път читалищното настоятелство при НЧ
„Пробуда - 1912 г.” - гр. Кричим организира празнична вечер за всички самодейци и ръководители. Вечерта
уважиха и гости от община
Кричим. Г-жа А. Хаджиева
- председател на читалището, с много топли думи приветства самодейците и пожела нови творчески успехи. От

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с новия Закон за управление на отпадъците /ЗУО/, обн. в ДВ,
бр. 53 от 13.07.2012 г., и
на основание чл. 19 от същия, с настоящото Ви уведомявам за разписаните
в чл. 33, ал. 4 (в сила от
01.01.2013 г.) задължения,
както следва: „Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни
сгради в населените места
по ал. 1 са длъжни да събират разделно отпадъците по ал. 2 и да ги предават на лица, притежаващи
разрешение, комплексно
разрешително или регистрационен документ по чл.
35 и/или с организация по
оползотворяване”.
Съгласно чл. 19, ал. 3, т.
7 от Закона за управление
на отпадъците, Кметът на
общината отговаря за организирането на дейностите по разделно събиране
на масово разпространени отпадъци и оказва съдействие на организациите за оползотворяване
на масово разпространени отпадъци. В тази връзка прокуристът на „ЕКОБУЛПАК” АД със сво е
писмо с вх. № РД-09-0073/21.01.2013 г. на община Кричим, ни информира, че фирмата има готовност да разшири действа-

щата система за разделно
събиране на отпадъци от
опаковки на територията
на общината, като включи
към нея всички ползватели
на търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради,
в изпълнение разпоредбите на Закона за управление
на отпадъците.
„ Е К О Б УЛ П А К ” А Д
предлага на всички ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради възможност да
организират разделно събиране на генерираните в
обекта им отпадъци. След
заявяване на желание от
страна на собствениците
или ползвателите на тези
обекти, фирмата ЕКОБУЛПАК АД ще осигури събирането не само на отпадъците от опаковки, но и на
всички рециклеруеми отпадъци от хартия, картон,
стъкло, пластмаса и метал,
като в определен ден от
седмицата, по съгласуван
с общината график, камионът за разделно събиране ще минава по определен
маршрут и ще прибира:
- нагънатите и завързани
с връзка кашони и хартия;
- смачканите празни опаковки от пластмаса;
- пълните жълти чували
за разделно събиране на
хартия и пластмаса;
- биг-бег торбите за

стъклени опаковки.
С л е д п од п и с в а н е н а
Споразумителен протокол „ЕКОБУЛПАК” АД
ще извършва горепо сочените дейности безвъзмездно, като предаването на отпадъците от собственика или ползвателя
на обекта ще се извършва
също безвъзмездно. Подробности за разшираването на системата, графика на обслужване и конкретните маршрути ще
бъдат обявени на сайта
на „ЕКОБУЛПАК” АД www.ecobulpak.com.
„ Е КО БУЛ П А К ” А Д е
получила разрешение №
ООп-ОО-01-00/06.12.2012
г. от М и н и с т е р с т во н а
околната среда и водите /
МОСВ/ за извършване на
тези дейности съгласно изискванията и разпоредбите на новия Закон за управление на отпадъците /
ЗУО/ и по специално на § 8
от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУО,
през 2013 година.
Следва да имате предвид, че в Закона за управление на отпадъците са
разписани имуществени
санкции за юридически
лица и еднолични търговци за неизпълнение на задълженията им произтичащи от този закон.
ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ

Заедно на 20 април 2013 г.!

Най-мащабната доброволческа акция в
България - „Да изчистим България” ще продължи и през 2013 година. Подготовката за
кампанията, която тази година ще се проведе на 20 април, вече стартира. Българските
доброволци през 2012 година бяха сред първенците в световното движение „Let’s do it
world”, част от което е кампанията „Да изчистим България за един ден!”. Събраните над 26
хил. тона отпадъци нареди българския отбор
на първо място на Балканския полуостров по
ефективност в деня за чистенето.
През изминалата 2012 година в акцията се
включиха 441 брой доброволци от община Кричим, сред които служители от общинска администрация, ученици, възпитатели и доброволци. Само за един ден бяха извозени 97.340 кг.
битови отпадъци в депото в с. Цалапица. Почистени бяха 12 площадки и едно нерегламентирано сметище с обща площ 26 100 кв.м.
20 април 2013 г. (събота), от 9.00 часа

името на г-н Калчев - кмет
на община Кричим, поздрав
поднесе и г-жа З. Маринова зам.-кмет на общината.
Със своите изпълнения
група „Жен Шен” и Групата за автентичен фолклор внесоха колорит и веселие. Г-жа Д. Ткачова докосна сърцата на всички със
своето прочувствено приветствие. Г-жа Л. Анохина

представи по атрактивен начин новите самодейци в театралния състав.
Вечерта премина с много
веселие, смях и забавления.
За доброто настроение на
всички допринесоха забавните игри, томболата и танците. Самодейците благодарят за оказаното внимание и
организираните изненади от
община Кричим.

На фона на активните социални протести обхванали
цялата страна срещу високите сметки за ток и против
монопола на ЕРП-та в България, на 21 февруари 2013
година в община Кричим, а се предполага, че е така и
в други общини, се получи информационно писмо от
Председателя на Управителния съвет на ЕVN България,
с което те отговарят на всички спекулации и нападки по
техен адрес. В писмото се посочва, че поради големия
обществен интерес на интернет страницата им е публикуван приватизационния договор, чрез който са придобили ЕРП и се изтъква размера на инвестициите които
са направени, платените от тях данъци, и се подчертава, че ЕVN България прилага стриктно българската законодателна и регулаторна рамка. Посочва се за периода юли 2012 - юли 2013 г. процента печалба от сметката на всеки клиент и се заявява, че стремежът им е
насочен към коректно бизнес партньорство и работа за
създаване на справедливи и прозрачни бизнес правила.
Във връзка с информационното писмо на ЕVN България, Кметът на община Кричим - г-н Атанас Калчев,
коментира следното:
- Според предоставената ни информация е видно, че
ЕVN България правят инвестиции в собствената си инфраструктура, с цел минимизиране на загубите и реализиране на по-високи печалби.
- Ако работят в посока повишаване качеството на
икономическия живот в България, защо всички необходими за поддръжката на ел. мрежата и съоръженията
консумативи и помощни детайли се закупуват от фирми, на които дейността и производството им се развива в други държави? Защо не се построят и открият фабрики тук в България, и няма ли да бъде икономически
по-изгодно и за ЕVN България, защото ще спестяват от
други съпътстващи разходи, които обременяват крайната цена на тока?
- Ако работят за по-справедливи и прозрачни бизнес
правила, защо не се допусне експлоатацията на т.н.
„умни електромери”, които вече могат да бъдат намерени и на българския пазар. Чрез тях всеки потребител
ще може да намали потреблението си на ел. енергия.
- Защо всички проверки на електромерите се правят
в лабораториите на ЕVN, не е ли по-редно същите да
бъдат извършвани от лицензирани независими такива?
- Изтъкването на размера на данъците, които са платили на държавата, не е реверанс, а поет с Договорите ангажимент, какъвто имат и всички физически и юридически
лица, развиващи дейност на територията на РБългария!
- Взаимоотношенията между ЕVN България и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е
редно да бъдат прецизирани по същество от компетентните за целта органи след като се извършат необходимите проверки, и не могат да бъдат обект на обществено тълкуване.
- По отношение разпределяните дивиденти между
акционерите - ЕVN България и държавата, то същите
са обект на постигнатите договорености при подписването на приватизационните договори и не могат да
бъдат предмет на обсъждане между доставчика и клиентите му.
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Трифон Зарезан в ДЦВХ-Кричим
УВАЖАЕМИ
СЪГРАЖДАНИ,

На 14.02.2013 г. в сградата на Дневен център се отбеляза традиционния български
празник Трифон Зарезан. Изнесена бе кратка беседа за Трифон Зарезан-лечител и покровител на лозята, както и за народните обичаи и вяра, с презентация подготвена от представители на НЧ „Пробуда -

1912 г.”. Празникът продължи
с конкурс-дегустация на вина
реколта от 2012 г. за най-добро
домашно вино. В традиционната надпревара се включиха
потребители, представили домашни вина. Обект на дегустация бяха 8 вида домашни вина.
Компетентна комисия от
дегустатори, с председател

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЗМДТ И НАРЕДБАТА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2013 Г. СА КАКТО СЛЕДВА:
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ
СРЕДСТВА
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ - НА ДВЕ РАВНИ ВНОСКИ
ПЪРВА ВНОСКА - ОТ 01.03.2013 Г. ДО 30.06.2013 Г.,
ВТОРА ВНОСКА - ДО 30.10.2013 Г.
На предплатилите за цялата година от 01.03.2013 г. до
30.04.2013 г. се прави отстъпка от 5 на сто.
ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 Г.
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ - НА ЧЕТИРИ РАВНИ ВНОСКИ
ПЪРВА ВНОСКА - ДО 31.01.2013 Г.,
ВТОРА ВНОСКА - ДО 30.04.2013 Г.,
ТРЕТА ВНОСКА - ДО 31.07.2013 Г.,
ЧЕТВЪРТА ВНОСКА-ДО 31.10.2013 Г.
На предплатилите за цялата година до 31.01.2013 г. се прави
отстъпка от 5 на сто.
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ДАНЪК
СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ Е ДО 15-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА,
СЛЕДВАЩ МЕСЕЦА, ПРЕЗ КОЙТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ
НОЩУВКИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕТЕ ДА ПОГАСИТЕ НА КАСАТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС В ГР.
КРИЧИМ: ПЛ. „ОБЕДИНЕНИЕ” №3
ИЛИ ПО СЛЕДНАТА БАНКОВА СМЕТКА С IBAN: BG41
CECB 9790 8466 9757 00, BIC CECBBGSF, ПО СЪОТВЕТНИЯ
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
НЕВНЕСЕНИТЕ В СРОК ДАНЪЦИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ СЪБИРАТ ЗАЕДНО С ЛИХВИТЕ ПО
ЗАКОНА ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ
ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПК.
ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА
СРОКОВЕ.

и членове оцениха представените вина по мирис, вкус,
цвят. Журито определи за
„Цар на домашно вино”, г-н
Атанас Брущилски. Същият бе окичен с венец от лозови пръчки. На ІІ-ро място бе класиран г-н Димитър
Димов, а ІІІ-то място журито
отреди на г-н Б. Бакърджиев.

Участниците получиха награди и се насладиха на мезетата осигурени от координатора
на Дневния център със съдействието на общината. Поздрав
за всички присъстващи поднесоха групата за родопски песни с ръководител Георги Маринов. Празникът завърши с
песни, хора и веселие.

СРЕЩУ НЕКОРЕКТНИТЕ ПЛАТЦИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕМАНИ ДЕЙСТВИЯ, СЪГЛАСНО ЗМДТ И ДОПК ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА СТАРИ И ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА, СРОКОВЕТЕ И НАЧИНИТЕ
НА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТБО МОЖЕ ДА
ПОЛУЧИТЕ НА АДРЕС: ГР. КРИЧИМ, ПЛ. „ОБЕДИНЕНИЕ”
№ 3 И НА ТЕЛЕФОН : 03145-8656 или 0884358656 - ДИРЕКЦИЯ „ФСД”, СТАЯ № 11
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРИ ИЗВЪРШЕНА СЛУЖЕБНА
ПРОВЕРКА В ИНФОРМАЦИОННИЯ МАСИВ НА ДИРЕКЦИЯ „ФСД” СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЯКОИ ГРАЖДАНИ, СЪГЛАСНО ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ
СЕ ПОЛЗВАТ НЕПРАВОМЕРНО ОТ НАМАЛЕНИЕ КАТО
СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ
ЕДИН ИМОТ.
СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ ЗМДТ
ЗА ИМОТ, КОЙТО Е ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ СЕ ДЪЛЖИ С 50 НА СТО НАМАЛЕНИЕ.
В §1, Т.2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА
ЗМДТ Е ДЕФИНИРАНО, ЧЕ „ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ” Е
ИМОТЪТ, КОЙТО СЛУЖИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИНА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО ПРЕЗ ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ ГОДИНАТА. ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА
ПОСОЧВАТ КАТО ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ В ДАНЪЧНИТЕ СИ ДЕКЛАРАЦИИ САМО ЕДИН ИМОТ И САМО ЗА
ТОЗИ ИМОТ ДА ПОЛЗВАТ ПРЕДВИДЕНОТО ОТ ЗАКОНА НАМАЛЕНИЕ.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРНОТО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ НА
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ НЕПРАВОМЕРНО ОТ НАМАЛЕНИЕТО ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ ЩЕ
БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА ЗА ПОДАВАНЕ НА КОРИГИРАЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМОТА, ЗА
КОЙТО НЕ Е ИЗПЪЛНЕНО УСЛОВИЕТО НА ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ
ЗМДТ И ЗА ГОДИНИТЕ, ПРЕЗ КОИТО Е ПОЛЗВАНО ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ, ДАНЪКЪТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ
ИМОТИ ЩЕ БЪДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО НАЧИСЛЕН СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ЛИХВИ.
ОБЩИНА КРИЧИМ
ДИРЕКЦИЯ „ФСД”

На 13.02.2013 г. на библиотеката при НЧ „Пробуда - 1912 г.” гостуваха ученици от НУ „Васил Левски”. Поводът бе подготвената презентация по повод 140 г. от обесването на Апостола. В библиотеката беше подредена и изложена витрина с всички
налични материали. Диана Минчева прочувствено
изрецитира популярното стихотворение от Христо Ботев „Обесването на Васил Левски”, а другите
деца взеха участие в мероприятието с интересна
информация относно живота и дейността на Дякона. С подобни изяви читалището цели да приобщи подрастващите към националните идеали
и традиции, да им вдъхне гордост, че са българи.

По покана на международната природозащитна организация WWF за втори път
Община Кричим ще се присъедини към глобалната инициатива „ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2013”, която ще се проведе на 23 март 2013 г., събота, от 20.30 до 21.30 часа. По
време на този един час хора
от цял свят ще изключат осветлението в домовете си и
ще се притъмнят фасадите
на знакови сгради и културни паметници в знак на символичен жест на съпричастност към проблемите на промените в климата, готовност
да се окаже съдействие при
тяхното решаване и изразяване на своята воля за по-устойчиво бъдеще. Глобалната кампания е съпътствана и
от много разнообразни мероприятия в целият свят. Община Кричим кани всички желаещи граждани отново да
се присъединят към Глобалната инициатива.
ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

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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В ОБЩИНА КРИЧИМ ПРИЕХА
БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОДИНА
След проведеното на 26
февруари 2013 г. редовно заседание на Общинския съвет,
община Кричим вече има приет бюджет за текущата година.
Бюджета е съставен при условията на продължаващата икономическа и финансова криза,
но осигурява ресурс за изпълнението на основните приоритети и цели на Общинския
план за развитие на община
Кричим за периода 2007-2013
г., които да гарантират макар
и бавното, но устойчиво развитие на града.
По този повод Кметът на
община Кричим - г-н Атанас
Калчев, коментира: В изпълнение на разпоредбите на Закона за общинските бюджети,
проекта на бюджета е представен за публично обсъждане от кричимската общественост и е внесен в регламентирания от закона срок за разглеждане от постоянните комисии на Общински съвет при
община Кричим. Като вносител взех участие в работата
на комисиите по време на заседанията, придружени от бурни дебати, некоректни почти лобистки предложения в
частен интерес на определени физически лица от страна на общинските съветници
- представители на ПП ДПС
и ВМРО - НИЕ. Липсата на

конструктивно мислене по
обществено значими проблеми и на конкретни предложения по жизненоважни и приоритетни за нашата община въпроси, от страна на съветници от тези две партийни листи, ме провокират чрез медиите да отправя запитване до
политическите ръководства
на ДПС и ВМРО-НИЕ: Каква е ролята и задачата на техните съветници в Общинския
съвет на община Кричим - да
работят в полза на и за развитието на града или с всички
възможни средства и методи,
включително с провокации и
бойкотиране, да блокират работата на кмета и на общинска
администрация. Приемането
на бюджета на община Кричим за 2013 г. е от значение
не само за кмета на Кричим
и неговата администрация, а
жизнено важна необходимост
за целия град. Неприемането
на бюджета за тази година би
означавало блокиране изпълнението на водния проект, на
трите проекта за благоустрояване и ремонт на пешеходния мост, невъзможност за обслужване на дълга, който общината пое за да се извърши
ремонт на двете начални училища и детската градина. И
всичко това на прага на новия
програмен период 2014-2020

г., през който достъпа до финансов ресурс за малки общини като Кричим ще бъде почти невъзможен, защото такива
ще бъдат условията на новите
оперативни програми. Такава
задача ли изпълняват съветниците от ДПС и ВМРО-НИЕ да обрекат своя град на летаргичен сън, на бавно забвение,
на постепенна разруха и обезлюдяване, само защото те самите не са на власт, а в опозиция? Ако е такава, то кой им
я постави - партийно поръчение или волни изпълнения на
местните съветници, и кой ще
им потърси сметка за безотговорното поведение, тези които са ги избрали или които са
поставили задачата? Всеки
уважаващ себе си общественик, управленец или политик
уважава мнението на другия,
дори когато то е различно или
противно. Всичко останало е
лицемерие и манипулация на
обществото или на тази част
от обществото, която ти е гласувала доверие да я представляваш!
Като Кмет изказвам своята
благодарност на общинските
съветници от „Нашият град”,
ГЕРБ и НДСВ, за проявената
отговорност и принципна позиция при решаването на едни
от най-важните въпроси за община Кричим за 2013 година -

приемането на общинския бюджет. С подкрепата си те показаха, че особено в година,
белязана от продължаващата тежка финансова и икономическа криза, основен при-

оритет в работата на общинските съветници са проблемите на гр. Кричим, които трябва да се решават днес и сега,
а не утре, когато ще е много
трудно, ако не и невъзможно.

В памет на Апостола
Базар на
мартеницата

С цел съхраняване на
българските традиции и
стимулиране на творческата енергия на децата от Община Кричим и
тази година ръководството на общината организира благотворителен „Базар на мартеницата”, който бе ситуиран в Лекцион-

ната зала на НЧ „Пробуда - 1912 г.” - гр. Кричим
.Те са ръчно изработени
от малчуганите в детските градини и училищата,
както и от сръчните потребители на Дневен център за стари хора. Събраните средства ще бъдат
дарени на нуждаещи се.

19 февруари е денят, в който България прекланя глава
пред святото дело, пред недостижимия подвиг и свещената саможертва на един от
нейните най-предани и честни синове. Идеологът и организаторът на българската национална революция, основателят на Вътрешната революционна организация и Българския революционен централен комитет, божият служител, който не пожела сърцето
му да тупти с монашеско смирение, а манастирът да остане
единствен пристан за душата
му - Васил Левски.
19 февруари е денят, в който НУ „Васил Левски” чества
своя патронен празник. Програмата, организирана по повод 140 години от гибелта на
Апостола на българската свобода започна с изпълнение на

стихотворението „Обесването на Васил Левски”. Учениците от IIIа клас с класен ръководител Стоилка Калинова
и възпитател Соня Гаджанска и децата от вокална група
с ръководител Антоанета Кирова развълнуваха всички с
емоционалната литературномузикална композиция. Стиховете и песните, изпълнени
с дълбока обич и признателност трогнаха до сълзи присъстващите.
В приветсвеното си слово
директорът на училището г-ца Елена Цветкова пожела
на учениците с постоянство и
воля да постигат мечтите си,
с упоритост и вяра в собствените сили да реализират своите цели, да не се забравят идеалите и напътствията на Левски, останали трайни и актуални и за днешните и за бъ-

дещите поколения, да са горди последователи на Апостола и с достойнство да защитават името на училището.
Поздравителен адрес и подарък поднесе г-жа Златка
Маринова - заместник-кмет
на община Кричим. Поздравления, подаръци и цветя училищното ръководство получи и от директорите на всички учебни заведения в град
Кричим.
Тържественият ритуал по
поднасяне на венци и цветя
в памет на радетеля на българската свобода се извърши пред бюст-паметника, издигнат пред Общината. С едноминутно мълчание и падане на колене присъстващите
изразиха за пореден път своята признателност и почит
пред саможертвата на Васил
Левски.

