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Протокол № 2 от 19.11.2019 година 

ОТНОСНО:   Устно предложение от Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет 
при община Кричим, относно избор на Временна комисия на основание чл. 73 и чл. 74 
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, със задача: 
Изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 
при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация за мандат 2019 -2023 година. 
Докладва:  Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 73 и чл. 74 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет при 
община Кричим ИЗБИРА 7-членна Временна комисия със задача: Изготвяне на 
проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при 
община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация за мандат 2019-2023 година в състав: 

Председател: Нели Георгиева 
Заместник-председател: Атанас Бъбаров 
Секретар: Сюзан Моллаюсеин 
Членове:  1. Теодора Кирякова 

 2. Бюлент Еминов 
 3. Стефка Колева 
 4. Румен Тонов 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от 
ЗМСМА, чл. 73 и чл. 74 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, като взе предвид мотивите, фактическите и правни основания в 
устното предложение на Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при община 
Кричим.  

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ 


