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№ 
по 
ред

Решение № …., 
взето с Протокол №… 

Предмет на решението Контролен орган по 
законосъобразност на 

административните актове 
на ОбС 

забележка 

1. Решение № 141, взето с 
Протокол № 15 от 
24.01.2017 год. 

Приета Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за 
определянето и 
администрирането на местните 
такси и цени на услуги на 
територията на Община Кричим 

Писмо с изх. № АК-01-
24#2/06.02.2017 год. на 
Областен управител на 
област Пловдив, върнато за 
ново обсъждане и 
съобразяване със законовите 
изисквания в частта на §10, 
Приложение 3 Такси за 
технически услуги, Раздел ІІ 
Одобряване на 
инвестиционни проекти, т. 
4.1., т. 4.2, т. 4.3.1,  4.3.2; 
4.4.1; 4.4.2; 4.6.2.1; 4.6.2.2,
Раздел ІІІ Разрешаване на 
строителство, т. 14.1; 14.2, 
Раздел V Издаване на 
удостоверения, т. 18, т. 19  

Изменено с Решение № 164, 
взето с Протокол № 16 от 
14.02.1017 г. на ОбС, в частта на 
§10, Приложение 3 Такси за 
технически услуги, Раздел ІІ 
Одобряване на инвестиционни 
проекти, т. 4.1., т. 4.2, т. 4.3.1,  
4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.6.2.1; 4.6.2.2,
Раздел ІІІ Разрешаване на 
строителство, т. 14.1; 14.2, 
Раздел V Издаване на 
удостоверения, т. 18, т. 19. 

2. Решение № 155, взето с 
Протокол № 15 от 
24.01.2017 год.  

Одобрена пазарна оценка за 
продажба на земи – частна 
общинска собственост, върху 
които е учредено право на 
строеж за един квадратен метър 
по зони. 

Писмо с изх. № АК-01-
24#2/06.02.2017 год. на 
Областен управител на 
област Пловдив, върнато за 
ново обсъждане и 
съобразяване със законовите 
изисквания.

Потвърдено с Решение № 165, 
взето с Протокол № 16 от 
14.02.2017 год. на ОбС – Кричим. 
Оспорено със Заповед № АК-04-
1/27.02.2017 год. на Областния 
управител на област Пловдив. 
С Решение № 1512 от 31.08.2017 
год. на Пловдивски 
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административен съд  по адм. 
дело № 603/2017 год. отхвърля 
направеното оспорване. 
 Решение №1512 от 31.08.2017 
год.  на Пловдивски 
административен съд се обжалва 
пред Върховен административен 
съд - град София. 
С Решение № 4626 от 28.03.2019 
год. на Върховен 
административен съд на 
Република България отменя 
Решение № 1512 от 31.08.2017 
год. на Административен съд – 
Пловдив и отменя Решение № 
155, взето с Протокол № 15 от 
24.01.2017 год. на ОбС – Кричим, 
потвърдено с Решение № 165, 
взето с Протокол № 16 от 
14.02.2017 год. на ОбС - Кричим

3. Решение № 222, взето с 
Протокол № 24 от 
26.09.2017 год.  

даване на съгласие за удължаване 
срока на договор за наем № РД 
16-00-146 от 10.09.2012 год., 
сключен между община Кричим 
и Недялко Нанчев.

Писмо с изх. № АК-01-
235#2/04.10.2017 год. на 
Областен управител на 
област Пловдив, върнато за 
ново обсъждане и 
съобразяване със законовите 
изисквания. 

Отменено с Решение № 223, взето с 
Протокол № 25 от 16.10.2017 год. на 
ОбС - Кричим 

4. Решение № 313, взето с 
Протокол № 36 от 
11.07.2018 год. 

Приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на 
Наредба за принудително 

Писмо с изх. № АК-01-
164#2/19.07.2018 год. на 
Областен управител на област 
Пловдив, върнато за ново 

Изменено с Решение № 319, взето с 
Протокол № 37 от 30.07.2018 год. на 
ОбС - Кричим 
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изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни 
строежи или части от тях по чл. 
225а от ЗУТ на територията на 
община Кричим, приета с 
Решение № 188, взето с протокол 
№ 20 от 06.12.2013 г. на 
Общински съвет при община 
Кричим. 

обсъждане и съобразяване със 
законовите изисквания на 
Наредба за принудително 
изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни 
строежи или части от тях по чл. 
225а от ЗУТ на територията на 
община Кричим, в частта на §1, 
приета с Решение № 313, взето 
с протокол № 36 от 11.07.2018 
год. на ОбС - Кричим 

5. Решение № 352, взето с 
Протокол № 43 от 
29.01.2019 год.  

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

Писмо с изх. № АК-01-
19#2/07.02.2019 год. на 
Областен управител на област 
Пловдив, върнато за ново 
обсъждане и съобразяване с 
дадените указания на Наредба 
за определяне на местните 
данъци на територията на 
община Кричим, приета с 
Решения № 352, взето с 
Протокол № 43 от заседание, 
проведено на 29.01.2019 год. на 
ОбС – Кричим. 

Потвърдено с Решение № 370, взето 
с Протокол № 44 от 14.02.2019 год. 
на ОбС – Кричим. 


