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ване на конфликт на интереси.
/2/ В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията
се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда
действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.
/3/ В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския
съвет се взема с явно гласуване с мнозинство от 11
общински съветници.
/4/ При предсрочно прекратяване на пълномощията
на председателя на общинския съвет, нов избор се
произвежда веднага след обявяване на оставката или
приемане на решението, или на следващото заседание, по реда на чл. 10-13 от настоящия правилник.
Чл.17. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства
от избран общински съветник.
ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАВА ТРЕТА, в залата присъстват - 20 общински съветници
16 „ЗА”, 4 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл.18. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1
от ЗМСМА.
Чл.19. (1) Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни
комисии на съвета;
2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси
от компетентността на съвета и да внася проекти за
решения;
3. да участва в обсъждането и решаването на всички
въпроси от компетентността на съвета;
4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря
писмено и устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;
5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени
организации съдействие и информация, свързана
с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща
държавна или служебна тайна;
6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето,
през което изпълнява задълженията си на съветник;
7. да получава възнаграждение в размер на 70 на сто
от средната брутна заплата на общинска администрация за съответния месец.
7.1. Общинският съветник не получава пълния размер
на възнаграждението си при следните случаи:
А/ При неизпълнение на задълженията по чл. 20, ал.
1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства
в размер:
- 50
/петдесет/ лева за отсъствие от заседание на постоянните комисии
- 100 /сто/ лева за отсъствие от заседание на общински съвет.
8. да получава пари за пътни, комуникационни, технически средства и други разноски, свързани с дейността му в общинския съвет, в размер на не повече
от една минимална работна заплата за страната на месец, по представени отчетни документи.
/2/ Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета,
предвиден за общинския съвет.
Чл.20. /1/ Общинският съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на общинския съвет и
на неговите комисии, в които е избран, и да участва в
решаването на разглежданите въпроси;
2. да провежда срещи с гражданите по предварително
оповестен график и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
3. да следи местните печатни и електронни медии по
теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет
и общинската администрация;
4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
5. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;
6. да се запознава предварително със съдържанието
на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
7. да спазва установения ред по време на заседанията
на общинския съвет и неговите комисии.
Чл.21. /1/ Пълномощията на общинския съветник се
прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда
на лишаване от свобода за умишлено престъпление
от общ характер;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен

управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в
общо пет заседания на общинския съвет през годината;
6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради
заболяване за повече от 6 месеца;
7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
8. при извършване на административно- териториални промени, водещи до закриване на общината;
9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен
или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист,
търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската
собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;
10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА;
11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
12. при установяване на неизбираемост;
13. при смърт.
/2/ Прекратяването на пълномощията на общински съветник се извършва по реда
на ЗМСМА.
Чл.22. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по
образец, утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.
ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, в залата присъстват - 20 общински
съветници
14 „ЗА”, 5 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
ГЛАВА ПЕТА
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.23. /1/ Общинският съветник по време на заседание няма право:
1. да прекъсва изказващия се;
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име
на гражданите;
4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.
/2/ Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс за поведението на общинския съветник, който допълва тази глава.
Чл.24. /1/ Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на
общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта
степен включително и по сватовство до втора степен включително.
/2/ Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам,
преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.
/3/ Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.
/4/ При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която
да изясни спорните обстоятелства.
Чл.25. /1/ Общинският съветник не може да използва положението си на съветник
в лична изгода.
/2/ Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.
Чл.26. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да
причини другиму имотна вреда.
Чл.27. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки
или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.
Чл.28. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общината.
Чл.29. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да
е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши
действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не
е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по
Наказателния кодекс.
Чл.30. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание.
Чл.31. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета
на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.
Чл.32. /1/ Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
/2/ Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.
Чл.33. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето
или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по
чл. 25-29 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.
Чл.34. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник,
който:
1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 30, т. 1-3 от
правилника дисциплинарни мерки;
2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки
поканата на председателя да го прекрати.
Чл.35. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание
общински съветник, който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен на-

чин;
2. продължително и непрекъснато не дава възможност
за нормална работа по време на заседание
Чл.36. Общинският съветник има право да оспори
наложената дисциплинарна мярка „отстраняване от
заседание“ пред председателя на общинския съвет,
който може да я потвърди, отмени или промени.
ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАВА ПЕТА, в залата присъстват - 20 общински съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
ГЛАВА ШЕСТА
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.37. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния
председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с минимум 11 общински съветници.
Чл.38. /1/ Постоянните комисии на общинския съвет са:
§ Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове - 7 члена;
14 „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
§ Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология - 7 члена;
14 „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
§ Постоянна комисия по обществен ред и сигурност и транспорт - 5 члена;
§ Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство, стопански дейности - 5 члена;
§ Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и
социални дейности - 7 члена;
14 „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
§ Постоянна комисия по образование, култура и
младежки дейности - 5 члена;
§ Постоянната комисия за установяване конфликт
на интереси - 7 члена.
/2/ Общинският съвет може да извършва промени във
вида, броя, състава и ръководствата на постоянните
комисии.
Чл.39. /1/ Постоянните комисии имат за задача :
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване
на проблемите;
2. да подпомагат общинския съвет при подготовката
на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
/2/ Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
/3/ Комисиите могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.
Чл.40. /1/ Всеки общински съветник е длъжен да
участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.
/2/ Общинският съвет определя състава на комисиите
според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.
Чл.41. /1/ Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда
и гласува.
/2/ Председател на постоянна комисия се освобождава
с решение на общинския съвет при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи
от този правилник права или задължения.
Чл.42. Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.
Чл.43. /1/ Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на
една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.
/2/ Председателят на комисията е длъжен да уведоми
членовете й за насроченото заседание, но не по-късно
от 24 часа преди деня на провеждане на заседанието
чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане по телефон, факс или електронна
поща. Членовете на комисията са длъжни да получат
материалите за заседанието от звеното по чл. 29а,
ал.2 от ЗМСМА.
Чл.44. /1/ Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.
/2/ По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на
заседанието си.
/3/ Председателят на постоянната комисия ръководи
заседанието на комисията, дава думата за изказвания
на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.
/4/ Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.
Чл.45. /1/ Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии само ако са внесени от кмета на общината.
/2/ Предложения и проекти за решения могат да се
внасят и от кметове на кметства, по въпроси, касаещи
само тяхното кметство, които са от компетентността
на общинския съвет за решаване.

