
 1

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

 

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

 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

за  
 

ИЗМЕНЕНИЕ НА  
 

ПРАВИЛНИК № 1 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА  
 

И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, 
 

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ  
 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ  
 

С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и 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  

с Решение № …. по Протокол  № …../…...2014 г. на Общински съвет – Две могили 
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§ 1. В чл. 33 се правят следните изменения: 
1. Досегашен чл. 33 става чл. 33, ал. 1, която гласи:  

„(1) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и 

временни комисии по предложение на Общинските съветници. Всеки Общински съветник 

е член на поне една постоянна комисия. Председателят на Общинският съвет може да не 

бъде избиран за член на постоянна комисия.” 

2. Създава нова ал. 2 в чл. 33, която гласи: 

„(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и 

ръководствата на постоянните комисии по предложение на Общинските съветници.” 

§ 2. В чл. 83, ал. 1 се прави следното допълнение: 
1. В изречение първо след думите „ ... се внасят от Общинските съветници ...” се 

добавя „ .... , кмета на Общината, кметовете на кметства и ръководителите на 

второстепенните разпоредители с бюджет.” 

§ 3. В чл. 122, ал. 3 се изменя така: 
„(3) За изпълнение на задълженията си по ал. 1, за един месец, общинския съветник 

може да получи възнаграждение до 70 (седемдесет) % от средната брутна работна заплата 

в общинската администрация за съответния месец.” 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 4. Разпоредбите на § 1, § 2 и § 3 влизат в сила от 01.01.2014 г. 

 
Правилникът за изменение и допълнение на Правилник № 1 за организацията и 

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

администрация е приет с Решение № ….. по Протокол № …/…….2014 г. на Общински 

съвет – Две могили и е подпечатан с официалния печат на Председателя на Общинският 

съвет. 

 

  
 

Председател на Общински съвет – Две могили:  
 
 
     _____________(Христина Димитрова Ефтимова) 
 

 

      
 


