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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 22 

Протокол № 5 от 04.02.2020 година 

ОТНОСНО:  Доклад от Нели Георгиева – Председател на Временна комисия, 
избрана с Решение № 6, взето с Протокол № 2 от 19.11.2019 г. на Общински съвет при 
община Кричим, относно изпълнение на задача: „Изготвяне на проект на Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация за мандат 2019 – 2023 година”. 
Вносител:  Нели Георгиева – Председател на ВК, избрана с Решение № 6, взето с 
протокол № 2 от 19.11.2019 год. на Общински съвет при община Кричим. 
Докладва:  Нели Георгиева – Председател на ВК, избрана с Решение № 6, взето с 
протокол № 2 от 19.11.2019 год. 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. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3, чл. 
26, ал. 1 и ал. 3, чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет 
при община Кричим 

РЕШИ: 

1. Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с 
Решение № 27 взето с Протокол № 4 от 27.01.2016 год. на ОбС и последно изменен 
с Решение № 275, взето с Протокол № 32 от 15.03.2018 год. на ОбС. 

2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 
2019 – 2023 година. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 
76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 7, 
ал. 1, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3, чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове,
като взе предвид фактическите и правни основания в Доклад с вх. № РД-01-08-
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15/21.01.2020 год. от Председателя на Временна комисия, избрана с Решение № 6, взето 
с протокол № 2 от 19.11.2019 год. на Общински съвет при община Кричим, 
положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, 
ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и  ПКСДОК, както и при съобразяне с  
необходимостта от приемане на местен подзаконов нормативен документ, който да 
регламентира правилата, които ще спазва при своята работа Общинския съвет като 
колективен орган, неговите комисии, и по които ще взаимодейства с общинската 
администрация за мандат 2019 – 2023 година. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 11 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 11; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

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

АХ/КМ 


