
ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 
 

Н А Р Е Ж Д А Н Е 
 

№ 2 / 26.02.2014 година 
 
 

 На основание чл.97 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, във връзка 
установена явна фактическа грешка в Решение № 890 по Протокол № 30 от редовно 
заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 20.02.2014 г., прието по Доклад от група 
общински съветници при Общински съвет-Елин Пелин с вх. № ОС-7269/05.02.2014 г., след 
проведени консултации с вносителите и докладчика на проекта за решение  
 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

Да се поправи явна фактическа грешка в Решение № 890 по Протокол № 30 от 
редовно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 20.02.2014 г., съобразно текста в 
Доклад от група общински съветници при Общински съвет-Елин Пелин с вх. № ОС-
7269/05.02.2014 г., тъй като е пропуснато да се отрази още в проекторешенията на ПК по 
,,Законност, сигурност, обществен ред, граждански права и транспорт“, като се допълни текста: 
,, …считано от 01.02.2014 година…“ и текста се чете: ,, Изменя и допълва Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация, считано от 01.02.2014 година, както 
следва:…“ 
  

 Поправката да бъде обявена пред Общински съвет-Елин Пелин на следващото му 
заседание. 
 
 Настоящето Нареждане да се сведе до знанието на Областния управител на 
Софийска област, Районна прокуратура- Елин Пелин, Кмета на Община Елин Пелин и 
гражданите на Община Елин Пелин чрез информационното табло в сградата на Общинска 
администрация, официалната интернет страница на Община Елин Пелин и местния печат-
общински вестник. 
  

Нареждането е неразделна част от Решение № 890 по Протокол № 30 от редовно 
заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 20.02.2014 г. 
  
 

 
 

Председател на ОбС-Елин Пелин:    
 

                                                                                                      /Георги Костов/  


