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На 6 януари православна-
та църква празнува Богоявле-
ние или Йордановден, който 
е третият по значимост хрис-
тиянски празник през годи-
ната. Според библейската ле-
генда, на този ден Исус Хрис-
тос е покръстен във водите на 
река Йордан от Йоан Кръсти-
тел. В момента на кръщение-
то небето се отваря и Свети-
ят дух слиза върху Христос 

във вид на гълъб, а от небето 
се разнася глас: „Този е моят 
възлюбен син, в когото е мое-
то благоволение“. Оттук идва 
и названието на празника - Бо-
гоявление. На този ден се из-
вършва освещаване на водата. 

За поредна година тържест-
вено бе отбелязан Йорданов 
ден в община Кричим. Чест-
ването на този светъл празник 
започна с литургия в църква-

та „Св. Св. Козма и Дамян” 
на отец Мирослав, след ко-
ето с тържествено шествие 
всички се отправиха към р. 
„Въча”, където въпреки студа 
и ниските температури мла-
ди мъже се пуснаха в ледени-
те води на реката за улавяне-
то на кръста. Съвпадението 
на празника с пазарния ден в 
града допринесе за големият 
интерес от страна на гражда-

БОгОяВлеНИе В ОБЩИНА КРИЧИМ

Във връзка с новите изме-
нения в Закона за Устрой-
ство на територията, в сила от 
26.11.2012 год., с които се регла-
ментират нови задължения и от-
говорности за кметовете на об-
щини и на основание Заповед 
№ ДК-19-Пд-30/20.11.2012 г. на 
Началника на РО „НСК” Плов-
див към РДНСК Южен Центра-
лен Район, относно забрана за 
достъпа и ползването на обект – 
част от Административна сгра-
да /бивша столова/ на ТКЗС в 
ликвидация, Кмета на община 
Кричим със своя заповед РД 15-
00-12/16.01.2013 назначи ко-
мисия със задача: извършване 
на проверка в поземлен имот 
с кадастрален идентификатор 
39921.502.405, с администра-
тивен адрес: гр. Кричим, ул. 
„Владая” 1, с цел оглед на мяс-
то и експертни констатации, и 
даване на препоръки от специ-
алистите за отстраняване, поп-
равяне и стабилизиране на ава-

риралите конструктивни еле-
менти на сградата на ТКЗС в 
ликвидация. 

При извършената проверка, 
комисията водена от главният 
архитект на община Кричим, 
констатира съществени дефе-
кти, които правят сградата по-
тенциално опасна и застрашена 
от самосрутване, което прави 
експлоатацията й невъзможна. 
Комисията представи на кмета 
на община Кричим своето екс-
пертно становище, съгласно ко-
ето е необходимо да се пред-
приемат спешни мерки за: не-
забавното възстановяване или 
изграждане на компрометира-
ната таванска плоча; да се под-
сили авариралата ъглова колона 
от югозападната страна на сгра-
дата; да се направи нов покрив 
на сградата с топло и хидрои-
золация; съгласно действащите 
норми сградата да се осигури за 
хоризонтални сили.

Съгласно разпоредбите на чл. 

ПРОВеДе се РАЗясНИтелНА сРеЩА с ЧлеНОВете НА ОБЩОтО 
съБРАНИе НА ПРАВОИМАЩИте НА ЗАлИЧеНОтО тКЗс

195, ал.4 от Закона за устрой-
ство на територията, сграда-
та е със статут опасна за оби-
таване, поради което община-
та определи срок за отстраня-
ване на авариралите конструк-
тивни елементи, което да се из-
пълни по одобрен конструкти-
вен проект.

Във връзка с фактология-
та съдържаща се в експертно-
то становище и с цел запозна-
ване на членовете на Общо-
то събрание на правоимащите 
на заличеното ТКЗС–Кричим 
с издадените Заповед № ДК-
19-Пд-30/20.11.2012 г. на На-
чалника на РО „НСК” Плов-
див към РДНСК и Заповед РД 
15-00-12/16.01.2013 г. на Кме-
та на община Кричим, на 25 
януари 2012 г. в лекционната 
зала на НЧ „Пробуда – 1912 
г.”, се проведе разяснителна 
среща, на която присъстваха 
както членове, така и гражда-
ни на Кричим.

ни и гости. Смята се, че кой-
то пръв хване кръста ще бъде 
много здрав и всичко през го-
дината ще му спори. Тази го-
дина кръста бе изваден от 18 
годишният Пенко Димитров 

Ламбрев. С кръста и светена 
вода за здраве и берекет бяха 
поръсени присъстващите на 
ритуала, сградата на общи-
на Кричим, а в последствие и 
домовете на всички желаещи.
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СЪОБЩЕНИЕ 

Всеки последен чет-
въртък на месеца, в зала 
№21 на община Кричим 
от 14.00 ч. се провеждат 
заседания на Общинска-
та комисия по общест-
вен ред и сигурност, ко-
ито са открити за граж-
дани. 

Желаещите с конкрет-
ни мнения, предложения 
и сигнали могат да при-
състват. 

ОБЩИНСка 
кОмИСИя 
пО ОБЩЕСтвЕН рЕд 
И СИгурНОСт

Р Е Ш Е Н И Е № 102
ОТНОСНО: определяне на годишен размер на такса битови отпадъ-

ци за територията на община Кричим за 2013 год.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправле-

ние и местната администрация, чл. 8, чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 66, ал. 
1, чл. 67 и чл. 69 от Закона за местните данъци и такси, чл. 14 – чл. 
18а от Наредба за определянето и администрирането на местните так-
си и цени на услуги на територията на община Кричим и след прове-
деното поименно гласуване

Р Е Ш Е Н И Е № 103
ОТНОСНО: приемане на Наредба за изменение и допълнение на На-

редба за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Кричим

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, във връзка с чл. 6 и чл. 8 от Зако-
на за местните данъци и такси и след проведеното поименно гласуване

Р Е Ш Е Н И Е № 104
ОТНОСНО: приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията 
на община Кричим.

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 и чл. 
8 от Закона за местните данъци и такси и след проведеното поимен-
но гласуване 

Р Е Ш Е Н И Е № 105
ОТНОСНО: приемане на Наредба за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Кричим.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита 
на животните, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

Р Е Ш Е Н И Е № 106
ОТНОСНО: приемане на Общински план за защита при бедствия, 

аварии и кризи на територията на община Кричим за 2013 година.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоупра-

вление и местната администрация и във връзка с чл. 9, ал. 11 от Зако-
на за защита при бедствия

Р Е Ш Е Н И Е № 107
ОТНОСНО: приемане на план за действие на община Кричим в из-

пълнение на областната стратегия за интегриране на българските граж-
дани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално поло-
жение живеещи в сходна на ромите ситуация

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 108
ОТНОСНО: отмяна на Решение № 19, взето с Протокол № 3 от 

22.12.2011 год. на Общински съвет – Кричим.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 15 и във връзка с чл. 18 от Устава на 

Регионална асоциация на общини /РАО/ „Тракия”, гр. Стара Загора и 
след проведеното поименно гласуване

Р Е Ш Е Н И Е № 109
ОТНОСНО: приемане на Програма за управление и развитие на об-

щина Кричим за периода 2012 – 2015 година
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА

Р Е Ш Е Н И Е № 110
ОТНОСНО: приемане на Общинска програма за превенция на на-

силието между учениците за периода ноември 2012 – ноември 2015 
година.

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 111
ОТНОСНО: откриване на процедура за отдаване под наем чрез пуб-

лично оповестен конкурс на части от самостоятелен обект, частна об-
щинска собственост с идентификатор .... по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Кричим, ул. „Н.П.” № ..., с предназна-
чение: за търговска дейност, актуван с акт за общинска собственост 
№ 420 от 24.03.2010 год

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 
1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 19, чл. 57, т. 1, чл. 80 и сл. от НРПУРОИ и след 
проведеното поименно гласуване

Р Е Ш Е Н И Е № 112
ОТНОСНО: приемане на проект на Декларация за достъпа до спорт 

в Община Кричим.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 113
ОТНОСНО: удължаване срока за работа на Временна комисия към 

Общински съвет при община Кричим, във връзка с изпълнението на 
поставената задача: „Разработване на проект на Наредба за реда и ус-
ловията, 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 об-
щина Кричим.

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Ре-
шение № 96, взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г. на ОбС - Кричим

Р Е Ш Е Н И Е № 114
ОТНОСНО: удължаване срока за работа на Временна комисия към 

Общински съвет при община Кричим, във връзка с изпълнението на 
поставената задача: „Разработване на проект на Наредба № 1 за под-
държане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество на територията на община Кричим”.

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, във връзка с изпълне-
ние на Решение № 95, взето с протокол № 11 от 18.10.2012 г. на 
ОбС - Кричим

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

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,
На 07.02.2013 г. /четвър-

тък/ от 17.30 часа в зала № 
21 на Община Кричим ще 
се проведе публично об-
съждане на:

1. Отчет за изпълне-
ние на бюджета за 2012 
година;

2. Програма за управле-
ние и разпореждане с Об-
щинско имущество през 
2013 година;

3. Проект на бюджета за 
2013 година.

ОБЩИНСка 
адмИНИСтрацИя

СЪОБЩЕНИЕ

уважаеми съграждани,
По покана на международната природозащитна органи-

зация WWF за втори път Община Кричим ще се присъе-
дини 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 символи-
чен 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 бъ-
деще. Глобалната кампания е съпътствана и от много раз-
нообразни мероприятия в целия свят.

Община Кричим кани всички желаещи граждани отново 
да се присъединят към Глобалната инициатива.

ОБЩИНСка адмИНИСтрацИя

уваЖаЕмИ 
ЗЕмЕдЕЛСкИ 
прОИЗвОдИтЕЛИ

Във връзка с постъпило пис-
мо в Община Кричим от Об-
щинска служба – Земеделие, Ви 
уведомяваме, че пререгистраци-
ята на земеделски производите-
ли за стопанската 2012 г./2013 
г., продължава до 28.02.2013 г. 

ОБЩИНСка
адмИНИСтрацИя

РеШеНИя НА ОБЩИНсКИ съВет ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ, 
ВЗетИ с ПРОтОКОл №12 От 27.12.2012 г.
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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 ТРАВМАТОЛО-
ГИЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ - 
032/ 963 943

МВР - ПЛОВДИВ - 112; 
032/ 625 273

КАТ - АВТОПРОИЗШЕСТ-
ВИЯ - 112; 032/ 932 007

ПЛАНИНСКА СПАСИ-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 
032/ 624 890; 0887/ 582 061

ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
НОСТ - 112

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - 
032/ 952 290; 032/ 697 087; 
032/ 628 677 

„ВиК“ ЕООД - ПЛОВДИВ - 
032/ 605 660

През 2012 година в Община Кричим са постъпили 
общо 4 /четири/ Заявления за достъп до обществена 
информация, от тях – 2 /две/ в писменна и 2 /две/ в 
електронна форма. Четирите постъпили заявления са 
официално заведени в електронния регистър за дос-
тъп до информация, който е специално обособен в 
деловодната система ДЕЛО.

Заплащането на разходите за достъп до обществе-
на информация може да стане по следните начини:

- в Община Кричим /кеш/;
- по банков път
Всички оригинали на преписките по ЗДОИ, постъ-

пили през 2012 г. са архивирани и се съхраняват в 
деловодството на Община Кричим, намиращо се в 
сградата на общината, стая № 13. Освен електрон-
ният регистър се води и регистър на хартиен носи-
тел, намиращ се при експерт „Информационно-ана-
литични политики”, стая № 25, ІІ- ри етаж в сгра-
дата на общината.

Всички Заявления за ДОИ, постъпили в Община 
Кричим през 2012 г. отговорят на изискванията на 
чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Те са разгледани своевремен-
но, след което е взето решение за предоставяне или 
отказ на достъп до исканата обществена информа-
ция. Заявителите са писмено уведомени в законоус-
тановения срок за решението. Постъпилите Заявле-
ния от субекти на правото на ДОИ през 2012г. са от 
различни институции и неправителствени органи-
зации. Исканата информация в постъпилите Заяв-
ления е относно:

- упражняване на права или законни интереси на 
гражданите;

- отчетност на институцията;
- воденето и поддържането на публични регистри.

Процедури за разглеждане и решения за ДОИ
1. Постъпили заявления за ДОИ - 4 броя
2. Оставени без разглеждане - няма
3. По субекти на правото на ДОИ
- от граждани на Република България - няма

- от институции - 2 броя
- от неправителствени организации - 2 броя
4. По вид на заявлението
- писмени - 2 броя
- електронни - 2 броя
5. По вид на информацията
- официална информация - 1 брой
- служебна информация - 3 броя
6. По теми:
- упражняване на права или законни интереси на 

гражданите - 1 брой
- отчетност на институцията - 3 броя
7. Разглеждане на заявленията и предоставяне на 

ДОИ през 2012 г.
- предоставяне на свободен ДОИ - 3 броя
- предоставяне на частичен ДОИ - 1 брой
- уведомление на заявителя за липса на исканата 

обществена информация - няма
исканата информация не се предоставя по реда на 

ЗДОИ - няма 
8. Срок за издаване на решението за ДОИ
- веднага - 1 брой
9. Причини за удължаване на срока за предоста-

вяне на ДОИ през 2012г.
- исканата информация се отнася до трето лице и 

е необходимо неговото съгласие за предоставяне-
то й - няма

10. Отказ на Заявителя от предоставени му дос-
тъп - няма

11. Жалби срещу решения за отказ за предоставя-
не на ДОИ - няма

уебсайтът на Община кричим предоставя ак-
туална информация за всички сфери на дейност 
на Общината, както и информация, съгласно из-
искванията на ЗдОИ. Създадена е секция „дос-
тъп до информация”. предоставя се възможност 
за приемане и по електронен път на Заявления за 
достъп до обществена информация на следния e-
mail адрес: kmet_krichim@abv.bg

1. Брой на избирателите в основните и допълнителните избирателни списъци - 7312
2. Брой на гласувалите гласаподаватели според подписите в избирателните списъци (основен и допълнителен) - 1092

 рЕЗуЛтатИ От гЛаСуваНЕтО За НацИОНаЛЕН рЕФЕрЕНдум

 3. Брой на гласувалите според намерените в урната за гласуване пликове за референдума - 1092
 4. Брой на недействителните гласове за референдума - 10
 5. Брой на действителните гласове за референдума - 1082

  рЕЗуЛтатИ От гЛаСуваНЕтО пО пОСтавЕНИтЕ вЪпрОСИ

  6. Брой на действителните бюлетини с отговор „ДА” - 748
  7. Брой на действителните бюлетини с отговор „НЕ” - 334

СЪОБЩЕНИЕ

уважаеми 
съграждани,
Във връзка с провеж-

дането на традицион-
ните планови акции по 
безвъзмездно кръвода-
ряване в област Плов-
див, Ви уведомяваме, че 
в община Кричим кръ-
водаряването ще се про-
веде на 20 и 21 февруа-
ри 2013 година от 9.00 
до 12.00 часа в сграда-
та на Общински Мла-
дежки дом.

Надяваме се на Ва-
шата човешка соли-
дарност и милосърдие 
и нека с общи усилия 
създадем положително 
отношение към безвъз-
мездното кръводарява-
не, като хуманен и до-
броволен акт на съст-
радателност и човеч-
ност.

ОБЩИНСка 
адмИНИСтрацИя

ОтЧет ЗА РАБОтАтА НА ОБЩИНА КРИЧИМ 
ПО ЗАКОНА ЗА ДОстъП ДО ОБЩестВеНА 

ИНФОРМАЦИя (ЗДОИ) ЗА 2012 г.

ИЗВлеЧеНИе От ПРОтОКОлИ 
НА сеКЦИОННИте ИЗБИРАтелНИ КОМИсИИ
НАЦИОНАлеН РеФеРеНДУМ - 27.01.2013 г.
Населено място: гр. Кричим, Община Кричим

Избирателен район: Пловдивски, № 17
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На 21 януари, в деня на ро-
дилната помощ в Дневния 
център за възрастни хора в гр. 
Кричим се отбеляза „Бабин-
ден”. Над 50 баби препълниха 
уютния дневен център и въз-
родиха традиционният ритуал 
на празника, който започна с 
„поливане на бабата”. Ритуал-
ът бе воден от нашата най-ува-
жавана изпълнена с доброта и 
отзивчивост 88 годишна аку-
шерка Кети Чилингирова, ко-
ято 32 години е уловила и по-
вивала голяма част от новоро-
дените бебета в нашият град. 

Весела и забавна сценка пред-
ставиха талантливите потре-
бители. Изпълнена бе и ком-
позиция подготвена от член на 
ДЦВХ, а групата за автенти-
чен фолклор към НЧ „Пробу-
да 1912г” с ръководител Геор-
ги Маринов и хорът при Дне-
вен център изпълниха люби-
ми песни и изпълнения, с ко-
ито предадоха невероятно на-
строение и забава на всички 
присъстващи.

Гост на тържеството беше 
зам. кмета на община Кричим 
г-жа Златка Маринова, която 

благодари на бабите за мно-
гото и здрави бебета в наши-
ят град, дошли и отгледани с 
техните грижи и поднесе по-
здравителен адрес от името на 
Кмета към всички присъства-
щи. Представители на НЧ – 
„Пробуда 1912г.” - Ваня Зай-
цева и Росица Табакова, също 
уважиха празника на потре-
бителите на дневния център. 

Празникът беше изпълнен 
с много настроение и поже-
лание за здраве и дълги го-
дини да се радват на внуци и 
правнуци.

БАБИНДеН ИДВА От ДРеВНОсттА, жИВее 
В НАстОяЩетО И МИслИ ЗА БъДеЩетО...

Водейки се от желанието Ко-
леда да бъде истински праз-
ник от 2007 г., ръководството 
на община Кричим всяка годи-
на организира коледна благот-
ворителна акция за деца в не-
равностойно положение. Тази 
инициатива се превърна в една 
хубава традиция, която успя-
ва от една страна да обедини 
гражданите на общината око-

ло една добра кауза и същевре-
менно да дава възможност на 
тези деца да вярват, че по Коле-
да стават чудеса. 441.84 лева са 
събрани от Благотворителният 
базар, който беше ситуиран в 
лекционната зала на НЧ „Про-
буда - 1912 г.” през периода от 
17.12.2012 до 26.12.2012 годи-
на. Средствата ще бъдат пре-
доставени на нуждаещите се 

деца. Ръководството на общи-
на Кричим изказва своята бла-
годарност за подкрепата към 
тази дарителска инициатива до 
всички които са се включили и 
са направили своите дарения. 
Надяваме се съпричастност-
та към проблемите на нашите 
деца да бъде неизменен спът-
ник в ежедневието на гражда-
ните на община Кричим.

БлАгОтВОРИтелНА АКЦИя 
ЗА ДеЦА В НеРАВНОстОйНО 

ПОлОжеНИе

На 17 декември 2012 г. приключи изпълнението 
на дейностите по проект: „Децата на Кричим - раз-
лични по етнос, еднакви в учението, мечтите и иг-
рите” финансиран от Министерството на образова-
нието, младежта и науката по Оперативна Програма 
„Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ОС 
„Подобряване на достъпа до образованието и обу-

чението”. Бенефициент по проекта бе община Кри-
чим, а партньори – СОУ „П.Р.Славейков”, НУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, НУ „Васил Левски”, ОДЗ 
„Ралица” и ОДЗ „Незабравка” – гр. Кричим.

От своето стартиране до 17.12.2012г., проектът 
даде съществен принос за пълноценното участие в 
обществото на децата от малцинствата и помогна 

за тяхното успешно интегриране и дейно участие 
в обществения живот. Постигнатите по проекта ре-
зултати са плод на съвместните усилия от страна на 
екипа по управление на проекта и ръководителите 
на създадените клубове в училищата и групи в дет-
ските градини на община Кричим.

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.03-0127
„Децата на Кричим – различни по етнос, еднакви в учението, мечтите и игрите”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


