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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 165 

Протокол № 16 от 14.02.2017 година 

ОТНОСНО:   Предложение от Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински 
съвет при Община Кричим, относно Писмо с изх. № АК-01-24#2/06.02.2017 г. на 
Областния управител на област Пловдив за връщане за ново обсъждане и съобразяване 
със законовите изисквания на Решение № 155, взето с протокол № 15 от 24.01.2017 г. 
на Общински съвет при община Кричим за одобряване на пазарна оценка за продажба 
на земи – частна общинска собственост, върху които е учредено право на строеж. 
Вносител: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община 
Кричим. 
Докладва: Анка Самуилова Хаджиева – Председател на 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; ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с писмо изх. № АК-01-24#2/06.02.2017 г. от 
Областен управител на област Пловдив относно връщане за ново обсъждане и 
привеждане в съответствие със законовите изисквания на Решение № 155, взето с 
протокол № 15 от 24.01.2017 г. за одобряване на пазарна оценка за продажба на 
земи – частна общинска собственост, върху които е учредено право на строеж, и 
като взе пред вид фактическите и правни основания, обективирани в 
Предложение с вх. № РД-01-08-36#1/10.02.2017г. на Председателя на ОбС, 
Общински съвет при община Кричим 

Р Е Ш И: 

І. Потвърждава свое Решение № 155, взето с протокол № 15 от 24.01.2017 г., 
с което се одобрява пазарна оценка за продажба на земи – частна общинска 
собственост, върху които е учредено право на строеж. 

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

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

АХ/КМ 


