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№ 53 
Протокол № 7 от 17.03.2020 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Нели Георгиева – Председател на ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС - Кричим, относно
становище на ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно 
развитие във връзка с постъпила докладна записка с вх. РД-01-08-41/10.02.2020 год. от 
Кръстина Димова – Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Кричим, относно 
предоставяне за сведение на Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен 
одит в община Кричим  за периода 2020-2022 г. 
Вносител:  Нели Георгиева – Председател на ПК по бюджет, финанси, европейски 
програми и проекти, местно развитие към Общински съвет при Община Кричим. 
Докладва: Нели Георгиева – Председател на ПК по бюджет, финанси, европейски 
програми и проекти, местно развитие към Общински съвет при Община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие;  
ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; 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. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 5 
от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет при община 
Кричим приема за сведение Стратегически план за дейността на Звеното за 
вътрешен одит в община Кричим за периода 2020 - 2022г. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 5 от ЗВОПС и като взе предвид фактическите 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-41#1/10.03.2020 год. от Председателя на 
ПКБФЕППМР към ОбС – Кричим, относно становище на ПК във връзка с постъпила 
докладна записка с вх. № РД-01-08-41/10.02.2020 год. от Ръководителя на ЗВО в 
община Кричим,  и положителните становища на постоянните комисии към ОбС – 
Кричим: ПКБФЕППМР, ПКМСОРЗ, 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 / 
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