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        ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№59 

взето на заседание на Общински съвет 

Две могили с Протокол №06/22.01.2008г 
 

 

 По девета  точка от дневния ред, Общински съвет  

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

 
1. На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове във връзка с 

чл.45, ал. 9 и 10 от ЗМСМА и чл. 101, ал. 6 и 7 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, ОТМЕНЯ, ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 

1.1. ОТМЕНЯ чл. 10, ал 2.  

1.2. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА чл. 101, ал. 1 и 3, които придобиват следния вид: 

ал.1: Областният управител или кмета на общината могат да върнат за ново 

обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на Общинския 

съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния 

административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите 

административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. 

Областният управител или кмета на общината не могат да върнат за ново 

обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с 

организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии. 

ал.3.: Председателят на общинският съвет разпределя на водещата комисия 

постъпилото от областния управител и кмета на общината оспорване на решение на 

съвета в тридневен срок от получаването им и възлага изготвяне на становище. 

1.3. ИЗМЕНЯ чл. 113, ал. 4, който придобива следния вид: 
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ал.4.:  При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на 

заседанието по ал. 3, но не по-късно от 14 – дни от получаването и. 

1.4. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА чл. 114, ал. 1, който придобива следния вид:  

ал.1.: Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно от Общинската 

избирателна комисия, при трайна фактическа невъзможност да изпълняват 

задълженията си за повече от 6 (шест) месеца поради заболяване или смърт. 

1.5 ОТМЕНЯ чл. 131. 

1.6. ОТМЕНЯ чл. 133, ал. 2. 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

при ОбС:___________   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:   /п/ 

  /Н. Начева/       /Б. Георгиев/ 


