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Р Е Ш Е Н И Е 
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Протокол № 32 от 15.03.2018 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при 
община Кричим, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015 – 
2019 година. 
Вносител:  Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при община Кричим. 
Докладва:  Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 27, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 76, 
ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 7, 
ал. 1, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3, чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните 
актове, Общински съвет при община Кричим,  

РЕШИ: 

Приема на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015 – 2019 
година, приет с Решение № 27, взето с протокол № 4 от 27.01.2016 г. на ОбС-
Кричим, както следва:  

§ 1. Изменя и допълва чл. 10, ал. 1, т. 10, както следва: 
„Чл. 10, ал. 1, т. 10. приема решения за създаване и одобряване на 

устройствени планове и техни изменения за територията на община Кричим или 
за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията 
с мнозинство повече от половината от присъстващите  общински съветници.” 

§ 2. Изменя и допълва чл. 10, ал. 1, т. 12, както следва:
„Чл. 10, ал. 1, т. 12. определя изисквания за дейността на физическите и 

юридическите лица на територията на общината, които произтичат от 
екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените 
места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с 
мнозинство повече от половината от присъстващите  общински съветници.”

§ 3. Изменя и допълва чл. 10, ал. 1, т. 13, както следва:
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„Чл. 10, ал. 1, т. 13. приема решения за създаване и за прекратяване на 
общински фондации и за управлението на дарено имущество с поименно гласуване 
с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници, 
което се отразява в протокола от заседанието.”

§ 4. Изменя и допълва чл. 10, ал. 1, т. 14, както следва:
„Чл. 10, ал. 1, т. 14. приема решения за участие на общината в сдружения на 

местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с 
нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с поименно 
гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински 
съветници, което се отразява в протокола от заседанието.” 

§ 5. Изменя и допълва чл. 22, ал. 1, т. 2, както следва:
„Чл. 22, ал. 1, т. 2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на 

задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на 
общинския съвет, взето по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.”

§ 6. Изменя и допълва чл. 22, ал. 1, т. 3, както следва:
„Чл. 22, ал. 1, т. 3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на 

интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество. ”

§ 7. Изменя и допълва чл. 22, ал. 4, както следва:
„Чл. 22, ал. 4. При предсрочно прекратяване на пълномощията на 

председателя на Общинския съвет, нов избор се произвежда на следващо редовно 
заседание на Общинския съвет, заседанието на съвета се председателства от 
избран съветник или от заместник-председател, ако има избран такъв.” 

§ 8. Изменя и допълва чл. 23, ал. 1, т. 2, както следва:
„Чл. 23, ал. 1, т. 2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на 

задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца по искане 
на Председателя на Общинския съвет или една трета от общинските съветници, 
с решение на Общинския съвет взето с мнозинство повече от половината от 
общия брой на общинските съветници.”

§ 9. Изменя и допълва чл. 35, ал. 1, т. 8, както следва:
„Чл. 35, ал. 1, т. 8. при извършване на административно-териториални 

промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на 
общината.”

§ 10. Изменя и допълва чл. 35, ал. 1, т. 2, както следва:
„Чл. 35, ал. 1, т. 2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на 

лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на 
лишаване от право да заема държавна длъжност.»

§ 11. Създава нова т. 10 към чл. 35, ал. 1, както следва:
 „Чл. 35, ал. 1, т. 10. при влизане в сила на акт, с който е установен 
конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество.”
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§ 12. Изменя чл. 139, както следва:
 „Чл. 139. Председателят на общинския съвет обявява на заседание на 

съвета постъпил препис на влязло в сила решение на общинска избирателна 
комисия за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината, 
поради наличие на  обстоятелствата по смисъла на чл.42  от ЗМСМА.”  

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 3 и чл. 27, ал. 
2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при 
спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния 
кодекс, във връзка с чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3, чл. 28, ал. 1 от Закона 
за нормативните актове, и като взе предвид мотивите и фактическите и правни 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-69/08.03.2018 год. от Председателя на 
Общински съвет при  община Кричим, и положителните становища на постоянните 
комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и 
ПКСДОК. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
  /Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


