
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 
 

ПРОТОКОЛ № 12 

от 24.04.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е  №82 

 

 
относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет-Враца , неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т      С Ъ В Е Т 
 

на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА 

 

Р Е Ш И: 
 

  1. Изменя и допълва Чл.72. както следва :  

1.1. След текста по ал.1 „общинските съветници” се добавя текста 

„Постоянните комисии”. 

След края на текста по ал.1  поставената пунктуация „точка” се заличава и  

се добавя: „в 15-дневен срок преди провеждане на засадението на 

Общинския съвет. Ако проектите и материалите към тях не се 

предоставят в определения срок, остават за следващото заседание на 

съвета, освен ако по изключение не се включат в дневния ред на 

заседанието”. 

1.2. Алинеи 2 и 3 се отменяш и вместо тях се приемат разпоредби със 

следния текст: 

 „(2) Материалите, внасяни за разглеждане на заседания на Общинския съвет се 

представят на хартиен и електронен носител и следва да съдържат:  

-основания за внасянето; 

-кратко изложение на въпроса, направеното до този момент и действителното 

състояние на нещата; 

-аргументиране на необходимостта от неговото решаване; 

-обосновка на предложените проекто - решения; 

-финансово обезпечаване; 

-срок за изпълнение; 

-изпълнител.  



(3) Вносителите на докладни записки, свързани с разпореждане с 

общинска собственост и промени в градоустройствения план, трябва да 

обезпечават онагледяването с технически средства по време на заседание на 

обектите, предмет на съответните докладни. 

(4)Проекти за решения без мотиви не се приемат. Внесените в Общински 

съвет материали, които не отговарят на изискванията по чл.72, ал.2 и 3  и се 

връщат от Председателя на Общинския съвет или определен от него Зам.-

председател на подателя им. 

(5) Всички постъпили предложения за решения се завеждат в нарочен 

регистър от звеното, обезпечаващо работата на Общинския съвет, с отбелязване 

на изходящия им номер и датата и часа на депозирането им. 

2. Създава се нова разпоредба 78а със следното съдържание:  

„Чл. 78а Докладна записка с едно и също съдържание може да се разглежда на 

заседание на Общинския съвет най-много два пъти в рамките на 6 (шест) 

месеца.” 

 3. Чл.74.,ал.2 придобива следния текст: 

(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на Общински съвет -

Враца от водещите комисии не по-късно от 15 дни  от тяхното внасяне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

               Вярно с оригинала:                   

                      Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 
 

 


