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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 325 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.02.2022 г. с 

Протокол № 34 

 

ОТНОСНО: Приемане на Календарен график за провеждане на заседания на 

Общински съвет-Николаево през 2022 година. 

 

Мотиви: 

Във връзка с действащия Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, предлагам да обсъдим и приемем Календарен график за провеждане на 

заседания на Общински съвет-Николаево през 2022 година. По този начин ще се 

избегнат редица пречки и недоразумения при подготовката и провеждането на сесиите 

на Об С Николаево. Крайният резултат на подобно решение цели постигането на пълен 

синхрон в отношенията и съвместната работа на съвета и общинската администрация. 

Предложеният Ви календарен график съответства на Тематичния план за дейността на 

Общински съвет-Николаево за 2022 година (справка-деловодството на Об С 

Николаево) 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 58, ал. 2 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - 

Николаево  

 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Календарен график за провеждане на заседанията на Общински 

съвет-Николаево през 2022 година, съгласно Приложение №1. 

 

 

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, „против” –  

няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 
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КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

за провеждане заседания на Общински съвет – Николаево 

за 2022 година 

 

     Месец         

Срок за 

внасяне на 

материали 

Заседания 

на 

постоянните 

комисии 

Заседание 

на Об С  

Николаево 

 Март 22 28 31 

 Април  19 26 29 

 Май  17 23 27 

 Юни 21 27 30 

 Юли 19 25 28 

 Август 16 22 25 

 Септември 20 26 29 

 Октомври  18 24 27 

 Ноември  15 21 24 

 Декември 13 19 22 

 

Чл.62. (1) От Правилника на Об С Николаево. Кметът на общината или 

общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в 

дневния ред след срока по чл. 61, ал. 1, ако се регистрират при звеното по чл. 

29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 ч; предхождащия заседанието ден. 

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да 

бъде: 

1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, 

промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, 

които изискват спешно вземане на решение; 

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането 

на установената процедура. 

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския 

съвет. 

НАСТОЯЩИЯТ  КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК  Е ПРИЕТ НА 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ № 325 ПО 

ПРОТОКОЛ  № 34 ОТ 24.02.2022 ГОДИНА. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об С:  

                                   Христо Нейков 

 

 


