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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 
e-mail: obs_krichim@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 419 

Протокол № 50 от 26.09.2019 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно избор на 
временно изпълняващ длъжността кмет на община Кричим за срок до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет на община Кричим. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на 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. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изречение второ от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при съобразяване с разпоредбите на чл. 161, ал. 
1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. и писмо с изх. № МИ-
06-326/19.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общински съвет при община 
Кричим  

РЕШИ: 

ИЗБИРА заместник кмета на община Кричим – Златка Маринова, за  

ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ, 

за срок от края на мандат 2015-2019 г, а именно 25 октомври 2019 г., до полагане на 
клетва от новоизбрания кмет на община Кричим. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, 
изречение второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при 
съобразяване с разпоредбите на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 943-
МИ от 02.09.2019 г. и писмо с изх. № МИ-06-326/19.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, 
като взе предвид фактическите и правни основания в  Предложение с вх. № РД-01-08-
188/20.09.2019 год. от Кмета на община Кричим относно избор на временно изпълняващ 
длъжността кмет на община Кричим за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на 
община Кричим, която необходимост е възникнала в резултат на регистрацията му в ОИК – 
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Кричим за участие в местните избори на 27 октомври 2019 г. като кандитат за кмет на община и 
произтичащото от това законово задължение за задължително ползване на отпуск по избор 
/служебен или платен годишен/ от деня следващ датата на регистрацията му, при съобразяване с 
приключването на мандат 2015-2019 г. – 25 октомври 2019 г., пред вид положителните становища 
на постоянните комисии към Общински съвет при община Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, 
ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, и и с цел създаване на предпоставки за осигуряване нормалното 
и законосъобразно функциониране на общинска администрация и дейностите в община Кричим за 
времето до полагане на клетва от новоизбрания кмет на общината. 

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 


