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ЕСФ 

ПРОТОКОЛ 

Днес,  27.05.2014  г.  от  17:00  часа  в  зала № 21  на Община Кричим  се  проведе  публично 
обсъждане на Общински план за развитие на община Кричим за периода 2014 

На обсъждането присъстваха: 

  гн Атанас Калчев  Кмет на община Кричим; 

гжа Златка Маринова  Зам кмет и Ръководител на проекта; 

гжа Димитринка Тодорова  Счетоводител по проекта; 

 гжа Анка Хаджиева  Председател на общински съвет  Кричим 
гн Красимир Трифонов  Ръководител на екипа от страна на изпълнителя  Прива ЕООД 

 гн Димитър Латев  Представител на Прива ЕООД 

 гжа Александра Методиева  представител на „БГ ЕВРО 2020", изпълнител на 
дейност 4 „Информация и публичност" 

На обсъждането присъстваха и представители на общинска администрация, на Центъра за 
обществена  подкрепа,  на  НЧ  „Пробуда1912  г.",  Дневен  център  за  стари  хора,  общински 
съветници и граждани. 

Кметът  на  община  Кричим  откри  общественото  обсъждане  като  поздрави  всички 
присъстващи  за  проявената  гражданска  позиция.  Той подчерта,  че  общинския план  за  развитие 
20142020 г.  е  от  особено важно  значение не  само,  защото  е  регламентирано  като изискване по 
силата на чл. 13, ал. 1 и чл. 15 от Закона за регионалното развитие и чл. 35, ал.1 от Правилника за 
неговото прилагане, но и с оглед създаването на един стратегически за развитието на общината 
документ, с ясно очертани приоритети, цели, мерки и дейности  за постигането им, но и е важна 
предпоставка при кандидатстване по  различни  оперативни и донорски програми  за  осигуряване 
на външно финансиране  за  реализацията им,  след  което даде думата на  гжа Златка Маринова   
Ръководител на изпълнявания  от  община Кричим проект финансиран  от ОП „Административен 
капацитет". 

Гжа  Маринова:  Днешното  обществено  обсъждане  е  част  от  изпълнението  на  проект 
финансиран  от  Оперативна  програма  „Администртивен  капацитет",  Приоритетна  ос  I  „Добро 
управление",  Подприоритет:  1.3.  „Ефективна  координация  и  партньорство  при  разработване  и 
провеждане на политики", Бюджетна линия: BG051P0002/13/1.307. Наименованието на проекта е 
„Поефективна координация и партньорство в община Кричим при разработване и провеждане на 
политики", размера 

2020 г, 
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на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) е 43 471,6 лева, а периода за изпълнение  9 
месеца. Общата цел на проекта  е: Усъвършенстване на процеса на  разработване и прилагане на 
политики при спазване на принципите за партньорство и координация в общинска администрация 
Кричим. Специфичните цели на проекта са: 1. Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол 
на изпълнението на общински политики и 2. Оценка и разработване на стратегически документи 
на  община  Кричим.  В  рамките  на  втората  специфична  цел  се  изпълняват  две  от  основните 
дейности на проекта: оценка на изпълнението на плана за развитие 20072013 г. и разработване на 
новия общински план, а очакваните резултати от тях са извършена оценка на досегадействащия 
план  и  разработен  нов  за  последващия  период  2014    2020  г.  Възоснова  на  сключен  договор  с 
община Кричим, изпълнението на тази дейност беше възложена на консултантска фирма „Прива" 
ЕООД, която в партньорство с общинска администрация  Кричим, разработи Общински план за 
развитие на община Кричим за периода 20142020 г., обект на днешното публично представяне и 
обсъждане. 

Гжа Маринова даде думата на представителя на „Прива "ЕООД за подробно запознаване 
на присъстващите с разработения Общински план за развитие на община Кричим за периода 2014 
 2020 г. 

Красимир  Трифонов:  Добър  ден  на  всички,  които  се  отзоваха  на  поканата  за  обществено 
обсъждане  на  ОПР  на  община  Кричим  за  периода  2014    2020  г.,  който  ще  бъде  основа  за 
бъдещото  развитие  на  Кричим.  Днес  ще  се  постарая  да  подчертая  основните  приоритети, 
съответните  специфични  цели  и  мерки  за  тяхното  изпълнение.  Изготвяйки  този  документ  ние 
изцяло сме се съобразявали с нормативните документи на местно, регионално и национално ниво. 
Планът е съобразен и с европейското законодателство и политики. 

След изложението си гн Трифонов направи кратко представяне на дейността на фирмата, 
методиката, по която е изготвен настоящия общинския план за развитие и представяне на част от 
екипа изготвил документа. След представянето гн Трифонов направи презентация на проекта на 
Общински план за развитие на община Кричим 20142020 г. 

След презентацията гжа Маринова даде думата за изказвания. 

Първото  изказване  беше  от  гжа  Анка  Хаджиева    Председател  на  общински  съвет 
Кричим, която оцени работата на екипа изготвил проекта на ОПР и зададе няколко въпроса: 

Въпрос 1: Свързан ли е ОПР на община Кричим със стратегическите и планови документи от по 
горно ниво ? 

Въпрос  2  : Предвидено  ли  е в  аналитичната и  стратегическа  част изготвянето на Концепция за 
развитието на туризма в община Кричим, и ако не е да се изведе като специфична цел, с оглед на 
големия потенциал  на  територията  на  общината  и  желанието  на  администрацията  да  работи  по 
този приоритет. 

Въпрос 3: Изведено ли е като приоритет или цел ПЧП, като една от възможностите за реализация 
на част от проектите заложени в ОПР, които не могат да се реализират със 
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средства  от  ЕС  през  следващия  програмен  период  с  оглед  техните  изисквания,  а  бюджета  на 
общината  е  недостатъчен  за  самостоятелно  постигане  и  изпълнение  на  определените  в  плана 
цели? 

Въпрос  4:  По  отношение  на  така  формулирания  приоритет  1:  Създаване  на  предпоставки  за 
развитие  на  конкурентоспособността  на  местната  икономиката  и  повишаването  на  нивото  на 
заетост,  предлагам  да  се  разшири  неговият  обхват,  тъй  като  създаването  на  предпоставки  за 
конкурентноспособност предполага  една добре  работеща икономика,  а по мое мнение  усилията 
на община Кричим трябва да бъдат насочени първо към икономическото съживяване и развитие 
на района, към насърчаване и развитие на малкия и средния бизнес, които реално представляват 
икономиката в града, и което ще бъде решаващо за повишаване нивото на заетите, и чак тогава да 
се върви към конкурентноспособност. 

Въпрос  5:  Какви  мерки  и  проекти  са  заложени,  както  за  осмисляне  на  свободното  време  на 
децата  и  младежите,  така  и  за  създаване  на  такива  социални,  икономически  и  обществени 
условия, които да задържат младите хора в община Кричим? 

След изказването на гжа Хаджиева, беше дадена думата на гн Трифонов, който отговори 
на въпросите, като каза че направените допълнения и предложения ще бъдат отразени в проекта 
на Общински план за развитие. 

В  заключение  кмета  на  община  Кричим    гн  Атанас  Калчев  каза,  че  през  отминалия 
програмен период приоритет на общинската администрация е била техническата инфраструктура, 
като резултатите от това могат да се видят по цялата територия на общината. Според гн Калчев 
през настоящия програмен период фокуса още поясно трябва да бъде насочен към привличане на 
инвеститори,  създаване  на  нови  качествени  работни  места,  осмисляне  на  свободното  време  на 
младежите и децата и не на последно място на развитие на туризма и усвояване на природните 
дадености  на  общината.  За  това  и  този  основен  планов  документ  е  от  голямо  значение  за 
развитието на общината. 

След  изказването  на  гн  Калчев,  гжа  Маринова  благодари  на  присъстващите  за 
вниманието и изказаните мнения по обсъждането. 

Общественото обсъждане беше закрито в 19:00 часа 

27.05.2014 г.  Протоколчик: 

гр. Кричим  J 
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