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Относно: Докладна записка за определяне състава и числеността на местната
комисия за уреждане на въпроси на граждани с многогодишни жилищни спестовни
влогове
Съгласно:
Чл.21, ал.1, т.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет създава постоянни и
временни комисии и избира техните членове.
Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от
изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен
ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или
населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния
управител.
В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинският съвет приема правилници,
наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Чл.3, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация (мандат 2015-2019) Общинският съвет създава постоянни и временни
комисии и избира техните членове с мнозинство от повече от половината от общия брой
общински съветници.
Чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове В населени места по утвърден от Управителния съвет
списък се създават местни комисии към общините от представители на общинските
съвети и организациите, представляващи гражданите с жилищни нужди. Управителният
съвет по предложение на общинските съвети утвърждава състава на местните комисии и
техния мандат.
Чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане на правата на
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове Местните комисии по чл. 8, ал.
2 от закона се създават към общините, определени от управителния съвет и обнародвани в
"Държавен вестник".
Местните комисии се състоят от пет до девет членове и в тях се включват
представители на общинските съвети, общините и организациите (комитетите),
представляващи гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани
жилищни нужди.
Съставът на местните комисии и техния председател се определя от общинския
съвет и се представя за утвърждаване от управителния съвет. Промените в съставите на

местните комисии също подлежат на утвърждаване от управителния съвет.
Комисиите са компетентни да извършват дейността си след утвърждаването им от
управителния съвет и обнародване на решението му в "Държавен вестник" за числения
състав и техния председател.
Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане
на заседания на Общински съвет.
Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на
решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.
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