
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

от 17.01.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е   № 27 

 
Относно: Вземане на решение за изменение и допълнение на  Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Враца, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация 

 
На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА  

 

О Б Щ И Н С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя чл. 27, ал.1, т. 2 както следва:  

„Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или 

контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, 

търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с 

общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за 

общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник 

или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз.” 

 

2. Изменя  и допълва чл. 29, ал.1, т. 3 както следва:  

„при подаване на оставка чрез Председателя на Общински съвет Враца до 

Общинската избирателна комисия;”  

 

3. Изменя и допълва чл.29, ал.1, т. 8 както следва: 

В края на текста думата „местожителство” се заменя с израза „постоянния му 

адрес извън територията на община Враца;” 

 

4. Изменя  и допълва чл.29, ал.1, т. 11 както следва: 

В края на текста след думата „собственост се поставя запетая и се добавя израза 

„както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна 

длъжност в друга държава-членка на Европейския съюз;” 

 

5. Изменя  чл.29, ал.1, т.12 както следва: 

Вместо „т. 10” се записва „т. 11”; 

 

6. Изменя  и допълва чл.29, ал.3 както следва: 

В края на текста се добавя израза „ на първото заседание на Общински съвет 

Враца, което се провежда не по-късно от един месец след влизане в сила на 

решението на Общинска избирателна комисия – Враца.” 



 

7. Създава се нова ал. 4 в чл. 29: 

„(4) На същото заседание новоизбрания Общински съветник полага клетва по 

чл. 32, ал.1 от ЗМСМА.”; 

 

8. Изменя чл. 33, ал.3 както следва: 

Вместо „1/3” се записва „2/3”; 

 

9. Изменя и допълва чл. 50, ал.5 както следва: 

След думата „председателят” заличава местоимението „я”. След думата 

„отлага” добавя израза „разглеждането й”.В края на текста се добавя израза „ 

след решение на Общинския съвет”; 

 

10. Изменя и допълва чл. 79, ал.1 както следва: 

След израза „негово решение” добавя израза „от Областния управител на 

област Враца и/или”. 
 

11. Изменя и допълва чл. 79 , ал.2 от ЗМСМА както следва: 

След израза „акта на” се добавя израза „Областния управител и/или акта”. 

 

12. Да отпадне  в чл.99 , ал.1. 

 

13. Изменя и допълва чл.97, ал.2 както следва : 

След края на изречението се добавя „след решение на Общинския съвет „. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 

 


