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Вх. № …… 

 

…...02.2018 г. 
 

ДО 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 

град Две могили 
 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от 
 

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ДВЕ МОГИЛИ 
 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация.  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, 
 

ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

На 14.02.2018 г. в деловодството на Общинския съвет постъпи Протест от Радослав 

Градев – Прокурор в Окръжна прокуратура град Русе срещу разпоредбите на Правилник 

№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

В протеста Прокурорът, счита че разпоредбите на чл. 9, ал. 2; чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 

5, ал. 6 и ал. 7; чл. 13, ал. 1; чл. 14, ал. 1, т. 1 и т. 4; чл. 16, ал. 1, т. 12; чл. 95, ал. 1 и чл. 109 

от нашия Правилник се явяват незаконосъобразни, противоречат на закона, поради което 

следва да бъдат отменени. 

Освен това, на 19.01.2018 г. излезе новият Закон за противодействие на корупцията 

и отнемане на незаконно придобито имущество, което налага да направим промени в 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

Предвид гореизложеното, предлагам: 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и 

Докладна записка с вх. № .... от …..03.2018 г., да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 



  

1. Приема Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, който влиза в сила от 01.04.2018 година.  

Приложение: Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация.  

 

 

 

 

 

Вносител: 

ХРИСТИНА ЕФТИМОВА 

Председател на Общински съвет 
Град Две могили 
 
 
 
Съгласувал: 
Йоана Димитрова – гл. юрисконсулт  
 


