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З А К О Н

за изменение на Закона за административно-
териториалното устройство на Република България



/обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г., бр. 51. от 1996 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г.; изм. бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 от 2003 г./


	Параграф единствен. В § 2 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България /обн., ДВ, бр. 67 от 2003 г./ се правят следните изменения:

	В ал. 1 думите “но не са закрити с решение на общинския съвет” се заличават, а думите “датата на обнародване на указа на Президента на Републиката за насрочване на местните избори”се заменят с “15.09.2003 г.”
	В ал. 2 думите “но не  е закрито с решение на общинския съвет” се заличават, а думите “датата на обнародване на указа на Президента на Републиката за насрочване на местните избори” се заменят с “15.09.2003 г.”




МОТИВИ 
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
 НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА
 БЪЛГАРИЯ



	Предложените промени имат за цел да създадат възможност в кметствата, които след промените в закона през 1999 г. са загубили статута си на кметство и са били закрити с решение на общинските съвети, да възстановят статута си по силата на закона, без за това да е необходимо последващо решение на общинския съвет. Промяната е продиктувана и от факта, че в края на мандата и в периода преди местните избори общинските съвети не биха могли да изпълнят своевременно процедурите за създаване на нови кметства по реда на закона, с оглед едновременното произвеждане на избори за кметове на новосъздадени кметства едновременно с общите местни избори.
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