
  

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
          7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, тел. ц.: 08141/20 06; 20 07; e-mailobshtina@dvemogili.bg 

VII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
            тел. 0884/854 752,  e-mail:obc_dvemogili@abv.bg 

 

 

Вх. № 60#q 

 
 

23.02.2018 г. 

     

ДО 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
град Две могили 

 

ДО 
 

КМЕТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ  
град Две могили 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

от 
 

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
 

ОТНОСНО: Мотиви към проект на Правилник за изменение на Правилник 

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

взаимодействието му с общинската администрация, предложен с Докладна 

записка с вх. № 60 от 23.02.2018 г. 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, 
 

ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

С Докладна записка вх. № 60 от 23.02.2018 г. в деловодството на Общински съвет 

Две могили внесох Проект на Правилник за изменение на Правилник № 1 за 

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

с общинската администрация. Същият е публикуван в официалната интернет страница на 

общината за провеждане на обществени консултации по реда на Закона за нормативните 

актове. В законоустановения срок правя следното предложение за допълнение на 

мотивите по приемане на Проект на Правилник за изменение на Правилник № 1 за 

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

с общинската администрация: 

Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение на 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 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. 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. 

Целите, които се поставят с приемането на правилника за изменение на 

Правилник № 1 – с предлаганото изменение се цели оптимизиране дейността на 

Общинския съвет и влизане в съответствие с други законови разпоредби. 

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: За 

прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.  

Очакваните резултати от прилагането на настоящото изменение на Правилник 

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

взаимодействието му с общинската администрация са свързани със създаването на по-

добра организация и оптимизиране на дейността на Общинския съвет. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Проектът не съдържа 

разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз.  

 
Моля, направеното от мен предложение да бъде прието за съвместно разглеждане, 

при обсъждане проекта за Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 

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

администрация, предложен с Докладна записка с вх. № 60 от 23.02.2018 г. 

 

 

 

Вносител: 

Председател на Общински съвет – град Две могили: 

 

 

_________________ (Христина Димитрова Ефтимова) 

 

 

 

 


