
 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 
№ 10 

Протокол № 3 от 05.12.2019 година 

ОТНОСНО:  Докладна записка от Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет 
при община Кричим, относно определяне представител на Общински съвет при община 
Кричим в Областния съвет за развитие на област Пловдив. 
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. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 
62, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, 
Общински съвет при община Кричим  

Р Е Ш И : 

Определя за свой представител в Областният съвет за развитие на област 
Пловдив 

АНКА ХАДЖИЕВА –  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона 
за регионалното развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие, като взе предвид фактическите и правни основания в Докладна 
записка с вх. № РД-01-08-228/27.11.2019 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: 12 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ


