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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 

№ 106 

Протокол № 15 от 17.11.2020 година 
 
 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите 

обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и 

елементите на градското обзавеждане на територията на Община Кричим. 

Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Докладва: Атанас Калчев - Кмет на 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, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3, и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

нормативните актове, във връзка с чл. 75 - 79 от Административнопроцесуалния 

кодекс, в изпълнение на чл. 56, ал. 2 и чл. 57 от Закона за устройство на територията,  

във връзка с чл. 114, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността  на 

Общински съвет при Община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година, Общински съвет при 

община Кричим  

Р Е Ш И : 

 

1. ОТМЕНЯ Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за 

поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското 

обзавеждане и рекламно-информационните елементи на община Кричим, 

приета с Решение № 70, взето с Протокол № 12 от 19.08.2008 г. на Общински 

съвет при община Кричим. 

  

2.  ПРИЕМА Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на 

преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-

декоративните елементи и елементите на градското обзавеждане на 

територията на Община Кричим. 
 

 

 

 МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 

28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 75 - 79 от 
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Административнопроцесуалния кодекс, в изпълнение на чл. 56, ал. 2 и чл. 57 от Закона за 

устройство на територията, при съобразяване с разпоредбите на с чл. 114, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет при Община Кричим, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 

2023 година, предвид фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-

215/05.11.2020 год. от  Кмета на община Кричим, положителните становища на 

постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ,  ПКБФЕППМР, 

ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, при отчитане на ясно изразената необходимост от по-

задълбочено уреждане на материите в сферата на преместваемите обекти за увеселителна, 

търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане, и 

рекламно – информационните и монументално – декоративните елементи, на територията 

на община Кричим, и при наличието на изпълнени изисквания на Закона за нормативните 

актове по отношение подготовката и приемането на нормативни актове, и с цел създаване 

на предпоставки за въвеждане на правила и норми за поставяне и премахване на 

преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните 

елементи и елементите на градското обзавеждане, ползване на паркоместа и места за 

местодомуване на МПС на територията на Община Кричим, в съответсвие с актове от по-

горна степен – ЗОС и ЗУТ. 

 
 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 13 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” –   13 /тринадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

 

                 Председател на ОбС: ……………. 

                                                      / А. Хаджиева / 
 

 

АХ/КМ 


