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/3/ При обсъждане на предложения 
и проекти за решения или други 
въпроси, разпределени за разглеж-

дане от постоянната комисия, вносителят или негов 
упълномощен представител присъства на заседанието.
/4/ Ако - предложението или проектът за решение, 
включени в дневния ред на комисията, не се докладва 
от вносителя или от упълномощено от него компе-
тентно лице, комисията не е задължена да вземе ста-
новище по нея.
 чл.45А. /1/ Молби, жалби, заявления и уведомления 
от граждани,фирми и юридически лица с нестопан-
ска цел, се включват за разглеждане в дневния ред на 
комисията, само ако са разпределени от председателя 
на Общинския съвет по реда на чл.14 от настоящия 
правилник. 
/2/ Комисията не е задължена да вземе становище в 
случай, че молителят, жалбоподателят, заявителят 
или уведомителят не присъства на заседанието. За 
осигуряване на неговото присъствие, Председателят 
на комисията го уведомява предварително чрез звено-
то по чл.29А,ал.2 от ЗМСМА за насроченото заседа-
ние на комисията в подходящ срок.
Чл.46. /1/ Заседанията на комисиите са открити. Ко-
мисиите могат да решат по изключение отделни засе-
дания да бъдат закрити по предложение на председа-
теля на комисията или нейни членове.
/2/ Председателят на комисия е длъжен да осигури ус-
ловия за присъствие на граждани, представители на 
неправителствени организации и медии.
/3/ Гражданите, представителите на неправителстве-
ни организации и на медиите са длъжни да спазват 
установения ред и да заемат специално определените 
за тях места.
Чл.47. Комисиите могат да провеждат изнесени засе-
дания в отделен квартал  или населено място на об-
щината по обществено значими въпроси, засягащи 
интересите на гражданите на съответния квартал или 
населено място.
Чл.48. /1/ Общински съветници, които не са членове 
на съответната комисия, както и кметът на общината, 
кметовете на кметства, кметските наместници и екс-
перти от общината, могат да участват в заседанията с 
право на съвещателен глас.
/2/ Председателят на комисията може да кани на за-
седание представители на държавни институции и 
ведомства и други заинтересовани страни, ако се раз-
искват въпроси от тяхната компетентност или се зася-
гат техни права и интереси.
/3/ Участващите в заседанията на комисиите са длъж-
ни да спазват изискванията във връзка с опазване на 
служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се 
до личния живот и доброто име на гражданите.
Чл.49. /1/ За заседанията на постоянните комисии се 
води протокол, в който се отбелязват всички приети 
становища.
/2/ Протоколът се подписва от председателя на коми-
сията и от водещия протокола.
Чл.50. /1/ Комисиите могат да провеждат съвместни 
заседания, когато се разглеждат общи за две или пове-
че комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по 
споразумение от един от председателите на комисия.
/2/ При съвместни заседания всяка комисия гласува 
свое становище.
Чл.51. Становище на постоянна комисии се докладва 
на заседание на общинския съвет от председателя на 
постоянната комисия или от определен от него член.
Чл.52. /1/ Временна комисия се образува по конкретен 
повод за проучване на отделни въпроси и за провеж-
дане на анкети.
/2/ Правилата за работа на постоянна комисия се при-
лагат и за временната комисия.
/3/ Временната комисия изготвя и представя отчет за 
резултатите от дейността си пред общинския съвет.
/4/ Общинският съвет с решение прекратява дейност-
та на временната комисия.
Чл.53 /1/ При необходимост в работата си постоянни-
те и временните комисии могат да привличат външни 
лица като експерти и консултанти, по предварително 
определени от общинския съвет критерии и условия.
/2/ Експертите и консултантите по ал.1 работят на об-
ществени начала.
/3/ В случаите, когато е необходимо експертите и кон-
султантите по ал.1 могат да получат възнаграждение. 
Размерът на възнаграждението /на външни лица при-
влечени като консултанти или експерти/ се определя 
от общинския съвет, в зависимост от обема на извър-
шената работа и се изплаща въз основа на договор, 
подписан от Председателя на Общинския съвет. Сред-
ствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките 
на бюджета на общинския съвет.

ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАВА ШЕСТА, в залата при-
състват - 20 общински съветници

13 „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
ГЛАВА СЕДМА
ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ 
НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.54. /1/ Общинският съвет, по предложение на кме-
та на общината, приема стратегия и програма с прио-
ритетите на общината за срока на мандата си.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 3

от заседание на Общински съвет - Балчик, 
проведено на 02 ноември 2016 година

Чл.55. /1/ Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко ШЕСТ  пъти 
в годината.
/2/ Общинският съвет при необходимост заседава извънредно:
1. по инициатива на председателя на ОбС;
2. искане на една трета от общинските съветници;
3. по искане на една пета от избирателите на общината;
4.по искане на областния управител;
/3/ Времето на едно заседание е от 09.00 до 15.00 часа, което се разпределя в две 
части с пауза от 30 минути и с почивки по 15 минути за всяка част.
/4/ Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието до два часа.
Чл.56. /1/ Заседанията на общинския съвет се провеждат на датите, определени от 
председателя. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседа-
нието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съвет-
ниците чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.
 /2/Заседанието се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтича-
нето на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква 
от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването, при искане 
по чл. 55, ал.2.
/3/  Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по 
решение на Общински  съвет.
/4/ По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе 
и извън територията на общината.
/5/ Най-малко 7 дни преди заседанието председателят на общинския съвет ин-
формира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предварителен 
дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварител-
но определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни 
медии и на официалната Интернет страница на общината.
Чл.57. /1/  Председателят и председателския съвет разглеждат по реда на постъп-
ването им в деловодството на ОбС искане за включване в дневния ред на питане, 
становища и предложения от граждани по обществено значими въпроси.
/2/ При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет предсе-
дателския съвет включва отделна точка „изказвания, питания, становища и пред-
ложения на граждани“, в случай, че има регистрирани в деловодството на ОбС  и 
определя време за тази точка не повече от  30 минути за едно заседание.
/3/ Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по об-
ществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от 
ЗМСМА в 10/десет/ дневен срок.
Чл.58. /1/ Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за 
включване на въпроси в дневния ред след срока по чл.56, ал. 5, ако се регистрират 
при звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от  5  (ПЕТ) работни дни 
преди провеждането на заседанието.
/2/ Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване 
на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 56, ал. 5, ако се регистрират 
при звеното по чл. 29, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхожда-
щия заседанието РАБОТЕН ден.
/3/ Неотложни въпроси по смисъла на ал. 2  са въпроси свързани със:
1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промиш-
лени аварии със значителни щети, кризи от различен характер, които изискват 
спешно вземане на решение.
2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на уста-
новена процедура по въпроси, свързани с участието на общината по проекти, фи-
нансирани от еврофондове.
/4/ Въпросите по Чл. 58, ал. 1 и ал. 2 се включват в дневния ред с решение на об-
щинския съвет.
Чл. 59. /1/ Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомя-
ването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до 
общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и мате-
риалите за него се извършва от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА, в 7 /СЕДЕМ/ 
дневен срок преди неговото провеждане.
/2/ В случай, когато заседанието се свиква по искане на една трета от общия брой 
на общинските съветници или от областния управител, уведомлението се извърш-
ва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.
/3/ За удостоверяването на уведомяването на общинските съветници, звеното по 
чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА съставя нарочен протокол.
Чл.60. /1/ Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председа-
теля на общинския съвет.
/2/ При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и 
ръководят от избран общински съветник.
Чл.61. /1/ Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват 
повече от половината от общия брой на съветниците.
/2/ Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след 
всяка почивка или прекъсване на заседанието.
/3/ По преценка на председателя или по искане на група общински съветници про-
верка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.
/4/ Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветни-
ци или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.
Чл.62. /1/ В началото на заседанието се гласува дневния ред.
/2/ По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са 
включени в гласувания дневен ред.
Чл.63. /1/ Заседанията на общинския съвет са открити.
/2/ По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части 
от тях да бъдат закрити.
/3/ Предложение за закрито заседание може да прави всеки общински съветник 
или кмета на общината.
/4/ Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съо-
бразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.
/5/ Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично. 
Чл.64. /1/ Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет. 
/2/ Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие 
на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.
/3/ Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са 
длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.
/4/ Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво 
състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица 
в залата, се отстраняват от заседанието.
Чл.65. /1/ Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общин-
ските съветници.
/2/ Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.
/3/ Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
/4/ Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на из-

казващите се в зависимост от поредността на заявките.
Чл.66. /1/ По процедурни въпроси думата се дава вед-
нага, освен ако има направени искания за реплика, 
дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
/2/ Процедурни са въпросите, с които се възразява сре-
щу конкретно нарушение на реда за провеждане на за-
седанията, предвиден в този правилник, или съдържат 
предложения за изменение и допълнение на приетия 
ред за развитие на заседанието, включително и за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.
6. искане за обявяване на почивка.
/3/ Процедурните въпроси се поставят в рамките на 
не повече от 2 минути, без да се засяга същността на 
главния въпрос.
Чл.67. /1/ Когато общински съветник се отклонява от 
обсъждания въпрос, председателят го предупреждава 
и ако нарушението продължи или се повтори, му от-
нема думата.
Чл.68. /1/ Всеки общински съветник може да се из-
казва не повече от два пъти по точка от дневния ред 
като продължителността на изказването не може да 
превишава 5 минути.
/2/ Председателят отнема думата на общински съвет-
ник, който превиши определеното по предходната 
алинея време за изказване, след като го предупреди 
за това.
Чл.69. /1/ Общинският съветник има право на реплика.
/2/ Репликата е кратко възражение по същество на 
приключило изказване. Тя се прави веднага след из-
казването и не може да бъде повече от 2 минути.
/3/ По едно и също изказване могат да бъдат направе-
ни най-много до 2 реплики.
/4/ Не се допуска реплика на репликата. Репликирани-
ят общински съветник има право на отговор (дупли-
ка) с времетраене до 2 минути след приключване на 
репликите.
Чл.70. /1/ Общинският съветник има право на лично 
обяснение до 3 минути, когато в изказване на заседа-
ние е засегнат лично или поименно. Личното обясне-
ние се прави в края на заседанието.
/2/ Общинският съветник има право след гласуването на 
обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути.
/3/ Правото на обяснение на отрицателен вот има само 
този общински съветник, който при обсъждането на 
въпроса не е изразил същото отрицателно становище 
или не се е изказал.
/4/ За обяснение на отрицателен вот думата се дава 
най-много на 2/двама/ общински съветници.
/5/ Не се допуска обяснение на отрицателен вот след 
тайно гласуване или след гласуване по процедурни 
въпроси.
Чл.71. След като списъкът на изказващите се е из-
черпал, председателят обявява разискванията за при-
ключени.
Чл.72. Когато е постъпило процедурно предложение, 
думата се дава на още един общински съветник, който 
не е съгласен с него, след което предложението се по-
ставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
Чл.73. /1/ Кметът на общината, кметовете на кметства 
и кметските наместници имат право да присъстват на 
заседанията на общинския съвет.
/2/ Председателят на общинския съвет дава думата за 
изказване на кмета на общината по негово искане.
/3/ Председателят на общинския съвет дава думата за 
изказване на кметовете на кметства и кметските наме-
стници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, от-
насящи се до съответните кметства или населени места.
Чл.74. /1/ Гражданите могат да се изказват, да отпра-
вят питания, становища и предложения от компетент-
ността на общинския съвет, кмета или общинската 
администрация, представляващи обществен интерес. 
Питанията се правят при условията на чл.57 от този 
правилник.
/2/ Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 
5 минути.
Чл.75. /1/ На питанията на граждани, включени в 
дневния ред се отговаря устно на същото заседание, 
освен ако гражданинът не е изявил желание да получи 
писмен отговор.
/2/ По изключение, когато питането е свързано с из-
вършване на допълнителни справки или проучвания, 
отговорът се отлага за следващото заседание.
/3/ Кметът на Общината определя кой от общинска 
администрация да отговори в зависимост от характе-
ра и съдържанието на поставения въпрос.
Чл.76. /1/ При шум или безредие, с което се пречи на 
работата на съвета или когато важни причини налагат, 
председателят на общинския съвет може да прекъсне 
заседанието за определено време.
/2/ Всеки общински съветник може да поиска прекъс-
ване на заседанието за не повече от 20 минути веднъж 
на заседание. Председателят прекъсва заседанието 
веднага след като това бъде поискано и определя про-
дължителността на прекъсването, което не може да 
бъде по-малко от 10 минути. Прекъсване на заседа-
нието не може да се иска по-рано от 1 час след започ-


