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Препис! 
 

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 60 
 

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

 СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.01.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 6 
 

 

 

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация 

 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Временната 

комисия за изготвяне на изменения и допълнения в Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с § 2 на ПЗР на 

Правилника за организация дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

Р Е Ш И: 

 

I.ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА  Правилника за организация дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация както следва: 

§1. чл. 5 ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

/1/ нова т.4а със следния текст: „  определя размера на  възнагражденията  на 

председателя на общинския съвет и общинските съветници“ 

/2/ нова  т. 4б със следния текст: „ одобрява тримесечен отчет за разходите за 

командировките в страната  на кмета, председателя на общинския съвет и 

общинските съветници“ 

/3/ нова т.24 със следния текст:“ упълномощава кмета на общината  да 

възлага допълнителни правомощия на кметовете на кметства , свързани с 

административното обслужване на населението в населени места на общината“. 

§2. Чл.14 се изменя както следва: „ При предсрочно прекратяване на 

правомощията на председателя, при негово отсъствие, при обсъждане на 

дейността му, както и в случаите когато докладва внесени от него проекти за 

решения, заседанието се ръководи от общински съветник, избран от общинския 

съвет.“ 

§ 3. В чл.15 ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

/1/ т.4 се изменя както следва:  „ координира работата на постоянните 

комисии, разпределя им работните материали според тяхната компетентност и 

може да участва в заседанията на всички комисии с право на съвещателен глас“. 
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/2/ т.14 се изменя както следва:“ нарежда и организира , всички решения, 

приети от общинския съвет, вкл. и тези, с които се приемат нормативни актове, да 

бъдат публикувани на интернет-страницата на общината в 3-дневен срок от 

приемането им“. 

/3/ т.15 се изменя както следва:“ нарежда и организира, пълните протоколи от 

заседанията на общинския съвет да бъдат публикувани на интернет-страницата на 

общината незабавно след изготвянето им.“ 

/4/ т.16 се изменя както следва:“ организира и изпраща по електронна поща  

за публикуване в местния печат всички решения и актове на общинския съвет с 

висок обществен интерес“. 

/5/ се изменя както следва: „организира по график с участието на общински 

съветници прием на гражданите на територията на общината ,съгласувано с 

консултативния съвет“. 

/6/ създава се нова т.21 със следния текст:“ командирова в чужбина кмета на 

общината и кметовете на кметства“. 

/7/ създава се нова т.22 със следния текст: “командирова в страната и 

чужбина общинските съветници  и след приключване на всяко тримесечие 

изготвя и внася в общински съвет за одобрение отчет за командировъчните им 

разходи, вкл. и за председателя. 

§ 4. Създава се нов чл.16а със следния текст: „ Консултативния съвет: 

т.1 се състои от председателя на общинския съвет, председателите на 

регистрираните групи на общински съветници и председателите на постоянните 

комисии.Общинският съвет може да определи в състава и други общински 

съветници, по предложение на председателя. 

т.2 се свиква на заседание от 2/3 от членовете му или от председателя на 

Общински съвет.Заседанието е редовно ако присъстват 2/3 от членовете му. 

т.3. може да предлага проекти за решения за включване в дневния ред на 

заседанието на общинския съвет. 

§ 5. Чл.18 ал.4 се изменя както следва: “Общинският съветник има право на 

месечно възнаграждение за участие в заседания на общинския съвет, в заседания 

на комисии и за изпълнение на всичките си задължения, в размер на 70 на сто от 

средната брутна заплата в обща общинска администрация - Смолян за съответния 

месец. 

§6. В чл.41 допълваме „ Постоянна комисия за предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси“. 

§7. В чл.47 се създават нови: 

/1/ ал.5 със следния текст:“ на заседанието на комисията присъстват 

вносителите на предложенията или техни представители “. 

/2/ ал.6 със следния текст: “ председателят на комисията докладва всички 

точки и при наличие на въпроси, вносителя или неговия представител дава 

допълнителни мотиви, изменя или допълва  проекта си за решение“. 

§ 8. В чл.50 ал.1 думите“..и експерти от общината“- се заличават. 

§ 9. В чл.51 ал.1 се изменя както следва: „“ За заседанията на постоянните 

комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват само приетите 

становища и се извършва пълен аудио запис“. 

§10.  в чл.56 се правят следните изменения: 

/1/ ал.2  се изменя както следва: „ При определяне на дневния ред на всяко 

заседание на общинския съвет, председателя на съвета, след съгласуване с 

консултативния съвет ,може да включи отделна тема “изказвания, питания, 



 3

становища и предложения на граждани“ и определя време за тази точка не повече 

от 30 минути за едно заседание. 

/2/ ал.3 се изменя както следва:“ Председателят на общинския съвет, 

съгласувано с консултативния съвет, разглежда по реда на постъпването им в 

деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в 

проекта за дневен ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.“ 

§ 11. В чл.57 ал.3 се изменя както следва: „неотложните въпроси се включват 

с решение на общинския съвет, при условие , че са заявени най-малко 24 часа 

преди началото на заседанието.“ 

§ 12. В чл.58 ал.1 изречение последно се заличава. 

§ 13. Чл. 59 се изменя както следва: „ Най-малко 7/седем/дни преди 

заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за 

предстоящото заседание, като обявява дневния ред , датата, часа и мястото на 

провеждане на заседанието, на предварително определените за това места в 

общината и на интернет-страницата на общината . 

§ 14. В чл.61 се създава нова ал.5 със следния текст:“ председателят обявява 

постъпилите уведомления от общински съветници за отсъствие по уважителни 

причини и уведомления за наличие на частен интерес по определена точка от 

дневния ред“. 

§ 15. В чл.84 се правят следните изменения и допълнения: 

/1/ ал.1 се изменя както следва: „ За заседанието на общинския съвет 

служител в звеното по чл.29 а ал.2   води подробен протокол, който се изготвя в 3-

дневен срок и се подписва от него и председателя на Общински съвет. 

/2/ в срок до три дни от заседанието на общински съвет на интернет 

страницата на общината се публикува извлечение от протокола, съдържащ сама 

приетите на заседанието на съвета решения. 

§16. Чл.85 се изменя както следва: „ общинските съветници могат да 

преглеждат протокола и да искат поправки в него в тридневен срок от изготвянето 

му, но не повече от 7/седем/ дни от провеждане на заседанието, след което 

протокола незабавно се публикува на интернет страницата на общината. 

Възникнали спорове се решават от Общинския съвет на следващото заседание. 

§17. Чл.87, ал.1 се изменя и допълва както следва:“ Проекти на правилници, 

наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от 

общинските съветници,председателя на общинския съвет, консултативния съвет и   

кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета 

на общината „ 

§18.чл.90, ал.2 се изменя както следва:“ Проектът за решение се обсъжда и 

гласува, след като общинският съвет изслуша председателите на Комисиите, 

които са внесли предложения за изменение или допълнение на проекта на решение 

и становището на вносителя“. 

§19. Чл.94, ал.3 се допълва и изменя както следва: „(3) Председателят на 

общинския съвет, чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА уведомява 

заинтересованите лица , браншовите организации в съответните направления и 

оповестява чрез местните печатни и електронни медии или Интернет решението 

по ал. 2 най-малко 10 дни преди датата на обсъждането. 

§20. Чл.96, ал.1 се изменя и допълва както следва:“ Проектът за общинския 

бюджет се внася от кмета на общината с отчет за изпълнението към предходното 

тримесечие  и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е 

комисията, отговаряща за финанси и бюджет“. 

§21. Чл.100 се изменя и допълва както следва:  
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/1/ ал.1 се изменя както следва: „Кметът отговаря на питането на следващото 

заседание. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде 

писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично 

желание за това“. 

/2/ ал.2 се изменя както следва: „Кметът може да поиска удължаване на срока 

за отговор на питането от председателя на общинския съвет но не повече от едно 

заседание“. 

§22.създава се нов чл.106б със следния текст: В звеното по чл.29 а ал.2  

ЗМСМА се поддържа регистър на всички постъпили  питания  и отговорите по 

тях, който се обявява на интернет-страницата на общината. Председателят на 

общинския съвет  разпорежда актуализирането му в края на всяко тримесечие.  

§23.чл.120 се изменя и допълва както следва: 

  /1/ създава се нова т.6 със следния текст: Организира  обявяването на 

актовете на общинския съвет на интернет страницата на общината . 

§24. Изменя се и се допълва §2 от ПЗР както следва: „Настоящият Правилник 

може да се променя по предложение на най-малко 4 съветника, Кмета и 

консултативния съвет, а решението се приема с мнозинство от 15 съветника.“ 

§25. Чл.16 се изменя.  Председателят на общинския съвет получава 

възнаграждение в размер на 70% от заплатата на кмета.  Необходимите средства 

се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за 

общинския съвет. 

§26. Чл.63, ал.1 се изменя и допълва както следва: (1) Заседанията на 

общинския съвет са открити и се излъчват в реално време чрез интернет.   

 

 ІІ. Настоящото решение за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация влиза в сила от деня на неговото 

приемане с изключение на §5 и §25, които влизат в сила от датата на полагане на 

тържествената клетва.     

 

ІІІ. На основание чл. 54, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация прекратява дейността на Временната комисия за изготвяне на 

изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. 

  
 

29-25-25 
 

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

                    / В.Бояджиева /                                                                                 /Сл .Каменова/ 

Вярно с оригинала, 


