
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 52 
От 27.05.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 660 
 

ОТНОСНО: Допълнение на Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
На основание чл. 21, ал.3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

РЕШИ : 
 
 Приема следното допълнение на Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация (приет с Решение № 9/ 18.12.2007г., изм.и доп. с Решение №26/17.01.2008г., 
изм. и доп. с Решение № 27/17.01.2008г., изм. и доп. с Решение№ 48/21.02.2008г., изм. и доп. с 
Решение№ 82/24.04.2008г., изм.и доп. с Решение№ 236/09.10.2008г., изм. и доп. с Решение№ 
305/29.01.2009г., изм. и доп. с Решение№ 363/05.03.2009г. и изм. и доп. с Решение№ 
477/13.10.2009г.,) : 

      Параграф единствен. В Чл. 78 се въвеждат нови  ал. 5, 6 и 7 със 
следния текст: 

(5) Общинският съвет може да приеме на първо четене повече от един 
проект за актове, уреждащи една и съща материя. Ако на първо четене са приети 
два или повече проекта Комисията за контрол по законосъобразността на актовете 
на Общински съвет и общинска администрация, жалби и сигнали на гражданите и 
общинска собственост заедно със съответната заинтересована комисия изработва 
общ проект, който се внася за второ четене от Председателя на Общински съвет – 
Враца за разглеждане на следващото заседание. 

(6) Приетите на първо четене актове се разглеждат на съвместно заседание 
на комисиите по ал.5 ведно с постъпилите писмени предложения най-късно в 
тридесетдневен срок от тяхното приемане. Формираното по този начин 
становище или общ проект по смисъла на предходната алинея се предоставят 
незабавно на вносителите, ако не са присъствали на заседанието, а в случаите по 
ал. 5  - на Председателя на Общински съвет – Враца  

(7) Председателят на Общински съвет – Враца внася за разглеждане на 
второ четене на следващо заседание всички приети на първо четене проекти за 
актове по ал.4 в случай, че от приемането им на първо четене са изминали повече 
от шестдесет дни, независимо дали междувременно са постъпили предложения 
или становище на комисиите по ал.5. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 
                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Ел.Георгиева/  


