
 
 

Изх. № …………………. 
 

Дата ……………………. 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ГЪРМЕН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
ОТ ИСМЕТ УЗУНОВ – Председател на общински съвет село Гърмен,  

област Благоевград 

 

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на общински 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 
2015-2019 година. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С Решение № 19/Протокол № 2 от 30.11.2015 година, изменян и допълван с 
Решение № 139/Протокол № 10 от 10.06.2017 год. и Решение № 288/Протокол № 21 от 
30.03.2017 год. общински съвет село Гърмен е приел Правилник за организацията и 
дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, мандат 2015-2019 година. 

 

В подадения от окръжна прокуратура-Благоевград протест са изведени твърдения 

на противоречие на разпоредбите на чл.5, ал.1, т.4, т.10, т.11, т.12,т.13, т.14, т.17, т.18, т.20, 

т.21, т.22, т.23 и чл.15, ал.1, т.10 от Правилник за организацията и дейността на 
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, мандат 2015-2019 година с нормативни актове от по-висока степен – 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 

Цели, които се поставят: Осигуряване на съответствие между Правилник за 
организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация, мандат 2015-2019 година със Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или 
други средства. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива: Постигане на пълно съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предложения 
проект е изготвен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. 



Конституцията на Република България, както и със Закона за местното самоуправление 

и местната администрация. 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе 

следно  

Р Е Ш Е Н И Е :  

 

Изменя Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2015-2019 година,   
Приет с Решение № 19/Протокол № 2 от 30.11.2015 година, изменян и допълван с 
Решение № 139/Протокол № 10 от 10.06.2017 год. и Решение № 288/Протокол № 21 от 
30.03.2017, както следва: 

 

§1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 
- в т. 4, т.11, т.12, т.17, т.18, т.20, т.21, т.22, т.23 думите „от 9 общински 

съветници“ се заменят с „повече от половината от присъстващите съветници“; 
- в т. 10,  Думите „ поименно гласуване с мнозинство от 9 общински съветници“ се 

заменят с „мнозинство повече от половината  общински съветници“;  

- в т. 13, т.14  думите „от 9 общински съветници“ се заменят с „мнозинство повече 

от половината присъстващи общински съветници, поименно“;  
 

§2. Чл.15,ал.1,т.10 се отменя. 

 

 

 
ИСМЕТ УЗУНОВ………п……… 

 Председател на Общински съвет село Гърмен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


