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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от Комисията за изработване на Правилник за организацията и дейността 

на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за 
взаимодействието му с общинската администрация. 

 
 
 

 
    Уважаеми общински съветници, 
    Комисията проведе две заседания, в които изготви проект за 

Правилник за организацията и дейността на Великотърновския общински 
съвета и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската 
администрация. Предлагаме да приемем следното 

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
 

  I. На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Великотърновски общински 
съвет приема Правилник  за организацията и дейността на 
Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за 
взаимодействието му с общинската администрация. 

II. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от 
Правилник  за организацията и дейността на Великотърновския общински 
съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската 
администрация, Великотърновски общински съвет изменя Решение № 
6/18.11.2019 г. на Великотърновски общински съвет относно 
наименованията на следните комисии: 

1. Било: Постоянна комисия по икономически въпроси, стопанска 
политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки 
/ПК по ИВСПИЕСМВ/. 

1.Става: Постоянна комисия по икономически въпроси /ПК по ИВ/. 



2.Било: Постоянна комисия по земеделие, гори и опазване на 
околната среда /ПК по ЗГООС/. 

2.Става: Постоянна комисия по земеделие, гори и околна среда /ПК 
по ЗГОС/. 

III. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и  39, ал. 2 от 
Правилник  за организацията и дейността на Великотърновския общински 
съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската 
администрация, Великотърновски общински съвет изменя Решение № 
6/18.11.2019 г. на Великотърновски общински съвет, като разширява 
предмета на дейност на Постоянна комисия по икономически въпроси /ПК 
по ИВ/, Постоянна комисия по образование, наука и култура /ПК по ОНК/ 
и Постоянна комисия по спорта, туризма, децата и младежта /ПК по 
СТДМ/. 

 
 
 

 
 Приложение: Проект на Правилник за организацията и дейността на 
Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за 
взаимодействието му с общинската администрация и мотиви. 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ  
НА ПРАВИЛНИК 

 


