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Протокол № 6 от 20.02.2020 година 

ОТНОСНО:   Докладна записка от Анка Хаджиева – Председател на Общински 
съвет при община Кричим, относно писмо с изх. № АК-01-33#6/10.02.2020 г. на 
Областния управител на област Пловдив, относно връщане за ново обсъждане и 
съобразяване със законовите изисквания на Решение № 35, взето с протокол № 5 от 
04.02.2020 г. на Общински съвет при община Кричим, в частта му по т. XVI, т. XVI.1, т. 
XVI.2, т. XVI.3,  т. XVI.4. 
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. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 7 и ал. 9 
от ЗМСМА, във връзка с писмо с изх. № АК-01-33#6/10.02.2020 г. на Областния 
управител на област Пловдив относно връщане за ново обсъждане и привеждане в 
съответствие със законовите изисквания на Решение № 35, взето с протокол № 5 
от 04.02.2020 г., в частта му по т. XVI, т. XVI.1, т. XVI.2, т. XVI.3,  т. XVI.4 и пред 
вид изложените в писмото правни аргументи, като взе пред вид фактическите и 
правни основания в Докладна записка с вх. № РД-01-08-42#1/12.02.2020 г. от 
Председателя на Общински съвет при община Кричим и след проведеното 
поименно гласуване, Общински съвет  

РЕШИ: 

ОТМЕНЯ т. XVI, т. XVI.1, т. XVI.2, т. XVI.3,  т. XVI.4 от Решение № 35, 
взето с протокол № 5 от 04.02.2020 г. на Общински съвет при община Кричим. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и  
проведеното поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от 
ЗМСМА на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от 
ЗМСМА, при съобразяване с правните аргументи подробно изложени в писмо с изх. № 
АК-01-33#6/10.02.2020 г. на Областния управител на област Пловдив относно връщане 
за ново обсъждане и привеждане в съответствие със законовите изисквания на Решение 
№ 35, взето с протокол № 5 от 04.02.2020 г., в частта му по т. XVI, т. XVI.1, т. XVI.2, т. 
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XVI.3,  т. XVI.4, като взе пред вид фактическите и правни основания в Докладна 
записка с вх. № РД-01-08-42#1/12.02.2020 г. от Председателя на Общински съвет при 
община Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС – 
Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и  ПКСДОК, и с цел 
привеждане на свое Решение № 35, взето с протокол № 5 от 04.02.2020 г. в 
съответствие със законовите изисквания в неговата цялост. 

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 


