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/4/ Ако - предложението или про-

ектът за решение, включени в днев-
ния ред на комисията, не се докладва
от вносителя или от упълномощено
от него компетентно лице, комисия-
та не е задължена да вземе станови-
ще по нея.

чл.45А. /1/ Молби, жалби, заяв-
ления и уведомления от гражда-
ни,фирми и юридически лица с нес-
топанска цел, се включват за разгле-
ждане в дневния ред на комисията,
само ако са разпределени от предсе-
дателя на Общинския съвет по реда
на чл.14 от настоящия правилник. /
2/ Комисията не е задължена да взе-
ме становище в случай, че молите-
лят, жалбоподателят, заявителят или
уведомителят не присъства на засе-
данието. За осигуряване на негово-
то присъствие, Председателят на ко-
мисията го уведомява предварител-
но чрез звеното по чл.29А,ал.2 от
ЗМСМА за насроченото заседание
на комисията в подходящ срок.

Чл.46. /1/ Заседанията на комиси-
ите са открити. Комисиите могат да
решат по изключение отделни засе-
дания да бъдат закрити по предло-
жение на председателя на комисията
или нейни членове. /2/ Председате-
лят на комисия е длъжен да осигури
условия за присъствие на граждани,
представители на неправителствени
организации и медии. /3/ Граждани-
те, представителите на неправителс-
твени организации и на медиите са
длъжни да спазват установения ред
и да заемат специално определени-
те за тях места.

Чл.47. Комисиите могат да про-
веждат изнесени заседания в отделен
квартал  или населено място на об-
щината по обществено значими въ-
проси, засягащи интересите на гра-
жданите на съответния квартал или
населено място.

Чл.48. /1/ Общински съветници,
които не са членове на съответната
комисия, както и кметът на община-
та, кметовете на кметства, кметските
наместници и експерти от община-
та, могат да участват в заседанията с
право на съвещателен глас. /2/ Пред-
седателят на комисията може да ка-
ни на заседание представители на
държавни институции и ведомства
и други заинтересовани страни, ако
се разискват въпроси от тяхната ком-
петентност или се засягат техни пра-
ва и интереси. /3/ Участващите в за-
седанията на комисиите са длъжни
да спазват изискванията във връзка с
опазване на служебната тайна, както
и на сведения, отнасящи се до лич-
ния живот и доброто име на гражда-
ните.

Чл.49. /1/ За заседанията на пос-
тоянните комисии се води протокол,
в който се отбелязват всички приети
становища. /2/ Протоколът се под-
писва от председателя на комисията
и от водещия протокола.

Чл.50. /1/ Комисиите могат да
провеждат съвместни заседания, ко-
гато се разглеждат общи за две или
повече комисии въпроси. Тези засе-
дания се ръководят по споразумение
от един от председателите на коми-
сия. /2/ При съвместни заседания вся-
ка комисия гласува свое становище.

Чл.51. Становище на постоянна
комисии се докладва на заседание на
общинския съвет от председателя на
постоянната комисия или от опреде-
лен от него член.

Чл.52. /1/ Временна комисия се
образува по конкретен повод за про-
учване на отделни въпроси и за про-
веждане на анкети. /2/ Правилата за
работа на постоянна комисия се при-
лагат и за временната комисия. /3/
Временната комисия изготвя и пред-
ставя отчет за резултатите от дейно-
стта си пред общинския съвет. /4/ Об-
щинският съвет с решение прекратя-
ва дейността на временната комисия.

Чл.53 /1/ При необходимост в ра-
ботата си постоянните и временните
комисии могат да привличат външни
лица като експерти и консултанти, по
предварително определени от об-
щинския съвет критерии и условия. /
2/ Експертите и консултантите по ал.1
работят на обществени начала. /3/ В
случаите, когато е необходимо екс-
пертите и консултантите по ал.1 мо-
гат да получат възнаграждение. Раз-
мерът на възнаграждението /на вън-
шни лица привлечени като консул-
танти или експерти/ се определя от
общинския съвет, в зависимост от обе-
ма на извършената работа и се изпла-
ща въз основа на договор, подписан
от Председателя на Общинския съ-
вет. Средствата се осигуряват от об-
щинския бюджет, в рамките на бюдже-
та на общинския съвет.

ГЛАВА СЕДМА
ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВ-

КА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕ-
ДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪ-
ВЕТ

Чл.54. /1/ Общинският съвет, по
предложение на кмета на общината,
приема стратегия и програма с при-
оритетите на общината за срока на
мандата си.

Чл.55. /1/ Заседанията на общин-
ския съвет се провеждат най-малко
ШЕСТ  пъти в годината. /2/ Общин-
ският съвет при необходимост засе-
дава извънредно: 1. по инициатива
на председателя на ОбС; 2. искане на
една трета от общинските съветни-
ци; 3. по искане на една пета от изби-
рателите на общината; 4.по искане
на областния управител; /3/ Време-
то на едно заседание е от 09.00 до
15.00 часа, което се разпределя в две
части с пауза от 30 минути и с почи-
вки 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 общин-

ския съвет се провеждат на датите,
определени от председателя. Кога-
то важни обстоятелства налагат да
се промени датата на заседанието,
председателят на общинския съвет
определя нова дата и уведомява съ-
ветниците чрез звеното по чл.29а,
ал.2 от ЗМСМА.  /2/Заседанието се
провежда в 7-дневен срок от внасяне
на искането. След изтичането на то-
зи срок, ако заседанието не бъде сви-
кано от председателя, то се свиква от
вносителя на искането и се провеж-
да 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 ре-
шение на Общински  съвет. /4/ По из-
ключение, с решение на общинския
съвет, заседание може да се проведе
и извън територията на общината. /
5/ Най-малко 7 дни преди заседани-
ето председателят на общинския съ-
вет информира обществеността за
предстоящото заседание, като обя-
вява предварителен дневен ред, да-
тата, часа и мястото на провеждане
на заседанието на предварително
определените за това места в общи-
ната, чрез местните печатни и елект-
ронни медии и на официалната Ин-
тернет страница на общината.

Чл.57. /1/  Председателят и пред-
седателския съвет разглеждат по ре-
да на постъпването им в деловодст-
вото на ОбС искане за включване в
дневния ред на питане, становища и
предложения от граждани по обще-
ствено значими въпроси. /2/ При оп-
ределяне на дневния ред за всяко за-
седание на общинския съвет предсе-
дателския съвет включва отделна то-
чка "изказвания, питания, становища
и предложения на граждани", в слу-
чай, че има регистрирани в деловод-
ството на ОбС  и определя време за
тази точка не повече от  30 минути за
едно заседание. /3/ Питанията, пре-
дложенията и становищата на граж-
даните, които не са по обществено
значими въпроси се връщат на пода-
теля 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 пре-
длагат 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-къс-
но от  5  (ПЕТ) работни дни преди
провеждането на заседанието. /2/
Кметът на общината или общински
съветник могат да предлагат за вклю-
чване на неотложни въпроси в днев-
ния 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 предхождащия заседанието
РАБОТЕН ден. /3/ Неотложни въп-
роси по смисъла на ал. 2  са въпроси
свързани със: 1. настъпването на не-
предвидими обстоятелства - приро-
дни бедствия, промишлени аварии
със значителни щети, кризи от раз-
личен характер, които изискват спе-
шно вземане на решение. 2. спазва-
нето на законосъобразен срок, който
не позволява прилагането на устано-
вена процедура по въпроси, свърза-
ни с участието на общината по про-
екти, финансирани от еврофондове.
/4/ Въпросите по Чл. 58, ал. 1 и ал. 2
се включват в дневния ред с решение
на общинския съвет.

Чл. 59. /1/ Председателят на об-
щинския съвет е длъжен да органи-
зира уведомяването на общинските
съветници за заседанието. Изпраща-
нето на поканите до общинските съ-
ветници за провеждане на заседани-
ето на общинския съвет и материа-
лите за него се извършва от звеното
по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА, в 7 /СЕ-
ДЕМ/ дневен срок преди неговото
провеждане. /2/ В случай, когато за-
седанието се свиква по искане на ед-
на трета от общия брой на общинс-
ките съветници или от областния уп-
равител, уведомлението се извърш-
ва от звеното по чл.29а, ал.2 от
ЗМСМА. /3/ За удостоверяването на
уведомяването на общинските съве-
тници, звеното по чл. 29а, ал. 2 от
ЗМСМА съставя нарочен протокол.

Чл.60. /1/ Заседанията на общин-
ския съвет се откриват и ръководят
от председателя на общинския съвет.
/2/ При отсъствие на председателя
на общинския съвет заседанията се
откриват и ръководят от избран об-
щински съветник.

Чл.61. /1/ Председателят на об-
щинския съвет открива заседанието,
ако присъстват повече от половина-
та 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 гру-
па общински съветници проверка на
кворума може да се извърши и в про-
цеса на заседанието. /4/ Проверката
на кворума се извършва чрез преб-
рояване на общинските съветници
или чрез поименно прочитане на
имената им от председателя.

Чл.62. /1/ В началото на заседа-
нието се гласува дневния ред. /2/ По
време на заседанието не могат да бъ-
дат обсъждани въпроси, които не са
включени в гласувания дневен ред.

Чл.63. /1/ Заседанията на общин-
ския съвет са открити. /2/ По изклю-
чение общинският съвет може да ре-
ши отделни заседания или части от
тях да бъдат закрити. /3/ Предложе-
ние за закрито заседание може да
прави всеки общински съветник или
кмета на общината. /4/ Общинският
съвет обсъжда и гласува предложе-
нието за закрито заседание. Съобра-

зно резултата от гласуването заседа-
нието продължава като открито или
закрито. /5/ Решенията, взети на зак-
рито заседание, се обявяват публич-
но.

Чл.64. /1/ Гражданите имат пра-
во да присъстват на заседанията на
общинския съвет. /2/ Председателят
на общинския съвет е длъжен да оси-
гури условия за присъствие на гра-
ждани, представители на неправи-
телствени организации и на медии-
те. /3/ Гражданите, представителите
на неправителствени организации и
на медиите са длъжни да спазват ус-
тановения ред и да заемат специал-
но определените за тях места. /4/ Гра-
ждани, които смущават провеждане-
то на заседанията, явяват се в нетрез-
во състояние, нарушават реда за из-
казване или отправят обидни думи
към други лица в залата, се отстра-
няват от заседанието.

Чл.65. /1/ Председателят на об-
щинския съвет дава думата за изказ-
ване на общинските 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 пред-
варителна писмена заявка. /4/ Пред-
седателят съставя списък на желае-
щите за изказвания и определя реда
на изказващите се в зависимост от
поредността на заявките.

Чл.66. /1/ По процедурни въпро-
си думата се дава веднага, освен ако
има направени искания за реплика,
дуплика или за обяснение на отри-
цателен вот. /2/ Процедурни са въп-
росите, с които се възразява срещу
конкретно нарушение на реда за про-
веждане на заседанията, предвиден
в този правилник, или съдържат пре-
дложения за изменение и допълне-
ние на приетия ред за развитие на за-
седанието, включително и за: 1. пре-
кратяване на заседанието; 2. отлага-
не на заседанието; 3. прекратяване на
разискванията; 4. отлагане на разис-
кванията; 5. отлагане на гласуване-
то. 6. искане за обявяване на почивка.
/3/ Процедурните въпроси се поста-
вят в рамките на не повече от 2 мину-
ти, без да се засяга същността на гла-
вния въпрос.

Чл.67. /1/ Когато общински съве-
тник се отклонява от обсъждания въ-
прос, председателят го предупреж-
дава и ако нарушението продължи
или се повтори, му отнема думата.

Чл.68. /1/ Всеки общински съвет-
ник може да се изказва не повече от
два пъти по точка от дневния ред ка-
то продължителността на изказва-
нето не може да превишава 5 мину-
ти. /2/ Председателят отнема дума-
та на общински съветник, който пре-
виши 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 изказването и не може
да бъде повече от 2 минути. /3/ По
едно и също изказване могат да бъ-
дат направени най-много до 2 реп-
лики. /4/ Не се допуска реплика на
репликата. Репликираният общинс-
ки съветник има право на отговор
(дуплика) с времетраене до 2 мину-
ти след приключване на репликите.

Чл.70. /1/ Общинският съветник
има право на лично обяснение до 3
минути, когато в изказване на засе-
дание е засегнат лично или поимен-
но. Личното обяснение се прави в
края на заседанието. /2/ Общински-
ят съветник има право след гласува-
нето на обяснение на своя отрицате-
лен вот в рамките на 2 минути. /3/
Правото на обяснение на отрицате-
лен вот има само този общински съ-
ветник, който при обсъждането на
въпроса не е изразил същото отри-
цателно становище или не се е изка-
зал. /4/ За обяснение на отрицателен
вот думата се дава най-много на 2/
двама/ общински съветници. /5/ Не
се допуска обяснение на отрицате-
лен вот след тайно гласуване или след
гласуване по процедурни въпроси.

Чл.71. След като списъкът на изка-
зващите се е изчерпал, председателят
обявява разискванията за приключени.

Чл.72. Когато е постъпило проце-
дурно предложение, думата се дава
на още един общински съветник, кой-
то не е съгласен с него, след което пре-
дложението се поставя веднага на гла-
суване, без да се обсъжда.

Чл.73. /1/ Кметът на общината,
кметовете на кметства и кметските на-
местници имат право да присъстват
на заседанията на общинския съвет. /
2/ Председателят на общинския съ-
вет 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 наместници
по тяхно искане при обсъждане на въ-
проси, отнасящи се до съответните
кметства или населени места.

Чл.74. /1/ Гражданите могат да се
изказват, да отправят питания, стано-
вища и предложения от компетент-
ността на общинския съвет, кмета или
общинската администрация, предста-
вляващи обществен интерес. Питани-
ята се правят при условията на чл.57
от този правилник. /2/ Всеки гражда-
нин може да се изкаже в рамките на 5
минути.

Чл.75. /1/ На питанията на граж-
дани, включени в дневния ред се от-
говаря устно на същото заседание, ос-
вен ако гражданинът не е изявил же-
лание да получи писмен отговор. /2/
По изключение, когато питането е
свързано с извършване на допълни-
телни справки или проучвания, отго-

ворът се отлага за следващото засе-
дание. /3/ Кметът на Общината опре-
деля кой от общинска администрация
да отговори в зависимост от характе-
ра и съдържанието на поставения въ-
прос.

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 оп-
ределено време. /2/ Всеки общински
съветник може да поиска прекъсване
на заседанието за не повече от 20 ми-
нути веднъж на заседание. Председа-
телят прекъсва заседанието веднага
след като това бъде поискано и опре-
деля продължителността на прекъс-
ването, което не може да бъде по-мал-
ко от 10 минути. Прекъсване на засе-
данието не може да се иска по-рано
от 1 час след започването му и по-
късно от 1 час преди приключване на
заседанието. Интервалът между две
прекъсвания не може да е по-малък
от 2 часа.

Чл.77. /1/ Заседанието може да бъ-
де прекратено или отложено с реше-
ние на общинския съвет. /2/ Когато са
постъпили предложения за прекра-
тяване на заседанието или за отлага-
нето му, първо се гласува предложе-
нието за прекратяване на заседание-
то.

Чл.78. /1/ Гласуването е лично.
Гласува се "за", "против" и "въздържал
се". Гласуването се извършва явно, ос-
вен в определените от закона случаи.
По предложение на общински съве-
тници общинският съвет може да ре-
ши отделно гласуване да бъде тайно.
/2/ Явно гласуване се извършва чрез:
1. вдигане на ръка; 2. ставане от място
при поименно извикване по азбучен
ред и отговаряне с "За", "Против", "въз-
държал се"; 3. или саморъчно под-
писване. /3/ Тайното  гласуване се из-
вършва с бюлетини по  утвърден об-
разец.

Чл.79. Предложение за гласуване
по чл.78, ал.2, т.3 или за тайно гласу-
ване може да бъде прието с мнозин-
ство повече от половината от присъ-
стващите общински съветници.

Чл.80. От обявяването на гласува-
нето до завършването му не се допу-
скат изказвания.

Чл.81. /1/ Гласуването се извърш-
ва по следния ред: 1. предложения за
отхвърляне; 2. предложения за отла-
гане на следващо заседание; 3. пред-
ложения за заместване; 4. предложе-
ния за поправки; 5. обсъждан текст,
който може да съдържа и одобрени
вече поправки; 6. предложения за до-
пълнения; 7. основното предложе-
ние. /2/ Когато има две или повече
предложения от едно и също естест-
во, те се гласуват по реда на постъпва-
нето им.

Чл.82. Предложението се смята за
прието, ако за него са гласували пове-
че от половината от присъстващите
общински съветници, освен ако в за-
кон е предвидено друго.

Чл.83. /1/ Председателят на об-
щинския съвет обявява резултата от
гласуването веднага. /2/ Когато про-
цедурата по гласуването или резул-
татът от него бъдат оспорени ведна-
га след приключването му, председа-
телят на общинския съвет разпореж-
да то да бъде повторено. Резултатът
от повторното гласуване е окончате-
лен.

Чл.84. /1/ За заседанието на общин-
ския съвет се води протокол И СЕ ИЗ-
ВЪРШВА И АУДИОЗАПИС. Прото-
колът се води от технически  секретар,
който е служител в звеното по чл.29а,
ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от не-
го и от председателя на общинския
съвет, най-късно в 7 дневен срок от за-
седанието. Аудиозаписът се изготвя
с технически средства, осигурени от
общинската администрация и за не-
говото изготвяне и съхранение отго-
варя служител в звеното по чл.29а,
ал.2 от ЗМСМА. Аудиозаписът се съ-
хранява заедно с протокола. /2/ Към
протокола се прилагат материалите
по дневния ред, протоколите на коми-
сиите, декларации, питанията на гра-
жданите и общинските съветници и
отговорите към тях.

Чл.85. Общинските съветници мо-
гат да преглеждат протокола и да ис-
кат извършването на промени и поп-
равянето на грешки в 7-дневен срок
от заседанието. Възникналите споро-
ве се решават от общинския съвет на
следващото заседание.

Чл.86. Поправки на явни фактиче-
ски грешки в приети актове се извър-
шват с решение на общинския съвет.

ГЛАВА ОСМА
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И

ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕ-
ШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.87. /1/ Проекти на правилни-
ци, наредби, инструкции и решения,
заедно с мотивите към тях, се внасят
от общинските съветници, кмета на
общината и кметовете на населени ме-
ста по проблемите на съответните
кметства. /2/ В мотивите вносителят
дава становище по очакваните после-
дици от прилагането на проекта и за
необходимите разходи за неговото
изпълнение.

Чл.88. /1/ Председателят на об-
щинския съвет разпределя проектите
между постоянните комисии. /2/ Пре-
дседателят на общинския съвет опре-
деля водеща постоянна комисия за
всеки проект за решение, когато се на-
лага обсъждане в повече комисии. /3/
Възражения по разпределението на
проектите за решения могат да пра-
вят председателите на комисии пред
председателя на съвета. Той се произ-
нася по направените възражения.

Чл.89.  Водещата комисия се про-

изнася със становище. Проектът за ре-
шение се разглежда и подлага на гла-
суване ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ не-
зависимо от становището на водеща-
та комисия.

Чл.90. /1/ Проектът за решение се
обсъжда и гласува, след като общин-
ският съвет изслуша становището на
водещата комисия, становището на
вносителя и становищата на други ко-
мисии, на които той е бил разпреде-
лен.

Чл.91. Вносителят на проекта за
решение може да го оттегли до него-
вото гласуване.

Чл.92. Председателят на общинс-
кия съвет е длъжен да изпрати прие-
тите от общинския съвет решения до
кмета на общината и областния упра-
вител 7-дневен срок от приемането
им, освен ако в закон не е предвидено
друго.

Чл.93. /1/ Председателят на об-
щинския съвет съобщава на следващо-
то заседание на общинския съвет за
НАЛИЧИЕ НА ОСПОРВАНЕ НА
РЕШЕНИЕ на общинския съвет. /2/
Председателят на общинския съвет
възлага на водещата комисия да док-
ладва пред общинските съветници ак-
та на оспорване  и мотивите към него.
/3/ Оспореното решение се включва
в дневния ред на общинския съвет на
първото заседание, следващо заседа-
нието на което е прието. /4/ Оспорва-
ното решение се приема повторно с
мнозинство повече от половината от
общия брой общински съветници В
СЛУЧАЙ, ЧЕ Е ДОПУСТИМО ПО
ЗАКОН. /5/ Ако са оспорени само от-
делни текстове от акта на общинския
съвет се гласуват само текстовете, ко-
ито са оспорени.

Чл.94. /1/ Общинският съвет мо-
же да организира публични обсъж-
дания на проекти за решения от зна-
чим обществен интерес за местната
общност. Целта на обсъждането е
гражданите на общината и другите
заинтересовани лица да дадат стано-
вища и предложения по проекти за
решения. /2/ Общинският съвет с мно-
зинство повече от половината общин-
ски съветници приема решения за ор-
ганизиране на публични обсъжда-
ния, с което определя: предмета, фор-
мите, датата, мястото, продължител-
ността и процедурните правила за об-
съждането. /3/ Председателят на об-
щинския съвет, чрез звеното по
чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява за-
интересованите лица и оповестява
чрез местните печатни и електронни
медии или Интернет решението по
ал. 2 най-малко 7 дни преди датата на
обсъждането. /4/ За постъпилите ста-
новища и предложения от заинтере-
сованите лица или гражданите се съ-
ставя протокол, който се внася за раз-
глеждане в общински съвет заедно с
проекта за решение и становищата на
постоянните комисии.

Чл.95. Проекти за декларации и
обръщения могат да внасят общинс-
ки съветници.

Чл.96. /1/ Проектът за общинския
бюджет се внася от кмета на община-
та и се разпределя за становище на по-
стоянните комисии. Водеща е коми-
сията, отговаряща за финанси и бю-
джет. /2/ Проектът се разглежда при-
оритетно от постоянните комисии и
от съвета. Комисиите са длъжни да се
произнесат.

Чл.97. /1/Текстът на норматив-
ните актове на общинския съвет
(наредбите), както и приемането
им по надлежният ред се удосто-
верява с подпис от председателя на
общинския съвет и лицето, водило
протокола, непосредствено след те-
кста на акта. /2/ Удостовереният
нормативен акт по реда на ал.1 е
оригинал и се съхранява в общинс-
кия архив. /3/ Препис от оригинала
се издава с разрешение на предсе-
дателя на общинския съвет и се
заверява от секретаря на общината.

Чл.98. /1/ Всички актове на об-
щинския съвет, влезли в сила, се до-
веждат до знанието на населението
чрез средствата за масово осведо-
мяване и чрез Интернет. /2/ Норма-
тивните актове на общинския съвет
се обнародват в местен вестник и в
Интернет страницата на общината.

ГЛАВА ДЕВЕТА
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕ-

ТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНС-
КИЯ СЪВЕТ

Чл.99. /1/ Общинският съвет уп-
ражнява контрол върху актове на
кмета на общината, издадени в из-
пълнение на актовете на общинс-
кия съвет. /2/ Общинските съветни-
ци упражняват контролните си
функции чрез питания И АКТУАЛ-
НИ ВЪПРОСИ.

Чл.100. Общинският съветник
може да отправя  питания чрез пре-
дседателя на общинския съвет. Пи-
тането се изготвя в писмена форма,
подписва се от общинския съвет-
ник, и се завежда в деловодството
на общината. То трябва да бъде яс-
но и точно формулирано и да не
съдържа обвинения и лични напа-
дки.

Чл.101. /1/ Кметът отговаря на
питането на следващото заседание,
освен ако общинският съвет реши
друго. Отговорът може да бъде ус-
тен или писмен. Отговорът трябва
да бъде писмен, когато общински-
ят съветник, отправил питането, е
изразил изрично желание за това.
/2/) Кметът може да поиска удъл-
жаване на срока за отговор на пи-
тането, но не повече от едно засе-
дание.

Чл.102. /1/ Председателят на об-
щинския съвет обявява постъпили-

те питания в началото на всяко за-
седание. /2/ Председателят на об-
щинския съвет  е длъжен да  изпра-
ти на  кмета питането в 5 - дневен
срок от постъпването му. Той е длъ-
жен да го уведоми  и за деня и часа
на заседанието, на което трябва да
отговори. /3/ Отговорът на пита-
нето се отлага, ако поставилият го
общински съветник отсъства от за-
седанието.

Чл.103. Общинският съветник
може писмено да оттегли питане-
то си преди получаването на отго-
вор, за което председателят на об-
щинския съвет уведомява кмета на
общината и съобщава в началото
на заседанието.

Чл.104. /1/ Вносителят може да
представи питането си в рамките на
5 минути, а кметът да отговори - в
рамките на 5 минути. /2/ В отгово-
ра на питането не се провеждат ра-
зисквания и не се допускат репли-
ки. Общинският съветник, отпра-
вил питането, може в рамките на 3
минути да изрази своето отноше-
ние към отговора.

Чл.105. /1/ При писмен отговор
на питане, председателят съобща-
ва за това в началото на заседание-
то и връчва екземпляр от него на
съветника, който е отправил пита-
нето. /2/ Питането, заедно с писме-
ния отговор, се прилагат към про-
токола.

Чл.106. /1/ Общинският съвет
изслушва питанията и отговорите
в края на заседанието. /2/ Питания-
та се задават по реда на тяхното по-
стъпване. След всяко питане се изс-
лушва отговора на кмета.

Чл.107. /1/ Общински съветник
не може да зададе питане, на което
вече е отговорено. /2/ В случаите,
когато питанията не съответстват на
изискванията на правилника, пред-
седателят уведомява общинския
съветник да отстрани в тридневен
срок несъответствията.

Чл.107 А /1/ Актуален въпрос
може да бъде задаван на Кмета на
Общината, Кметовете на кметства
или кметските наместници в рам-
ките на дневния ред на заседанието
на Общинския съвет в точка „РАЗ-
НИ", ако такава е включена в него.
/2/. Кмета на Общината, Кметовете
на кметства или кметските намест-
ници могат да отговорят на поста-
вения актуален въпрос в рамките на
същото заседание или най-късно на
следващото.          /3/ Времето за
задаване на актуален въпрос не мо-
же да бъде повече от 2 /две мину-
ти/;          /4/ Отговорът на актуален
въпрос не може да продължи по-
вече от 5 /пет/ минути.          /5/
Отношение по получения отговор,
реплики и дуплики не се допускат.

Чл.108. Общинският съвет про-
вежда обсъждане на 6 месечен  от-
чет за изпълнение на бюджета.

Чл.109. /1 Общинският съвет от-
меня актове на кмета на общината,
когато установи, че те са издадени
в нарушение на негови решения по
чл.21 от ЗМСМА. /2/ Актовете по
ал.1 се разпределят от председате-
ля на съвета на съответната коми-
сия, която е била водеща при прие-
мането на акта за становище. /3/
Становищата за отмяна на актовете
по ал.1 се включват за разглеждане
в следващото заседание. /4/ При
противоречие с акта на общинския
съвет заповедта се отменя на засе-
данието по ал.3, но не по-късно от
14-дневен срок от получаването й.

Чл.110. Председателят на об-
щинския съвет обявява на заседание
на съвета предсрочното прекратя-
ване на пълномощията на кмета на
общината и на кмет на кметство, ко-
гато са налице обстоятелствата по
чл.42, ал.1 т.т.1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от
ЗМСМА. Прекратяването на пъл-
номощията в този случай не под-
лежи на гласуване.

ГЛАВА ДЕСЕТА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖ-

ДУ ОБЩ ИНСКИЯ СЪВЕТ И
ОБЩ ИНСКАТА АДМИНИСТ-
РАЦИЯ

Чл.111. /1/ Кметът на община-
та, кметовете на кметства и кметс-
ките наместници могат да присъс-
тват на заседанията на общинския
съвет и неговите комисии с право
на съвещателен глас и да се изказ-
ват при условията и по реда, опре-
делени в този правилник. /2/ Кме-
тът на общината подписва и внася
в общинския съвет проекти на ре-
шения за разглеждане в заседани-
ята на комисиите или на съвета.

Чл.112. Кметът на общината
организира изпълнението на ре-
шенията на общинския съвет чрез
кметовете на кметства, кметските
наместници и общинската адми-
нистрация и се отчита за това на
всеки 6 месеца.

Чл.113. /1/ Кметът на община-
та определя длъжностни лица от
общинската администрация и по-
дходящо помещение в сградата на
общината, за съхраняване копията
на актовете на общинския съвет от
последните десет години на хар-
тиен носител и за осигуряване до-
стъп на гражданите до тях в рам-
ките на работното време. /2/ На
гражданите, желаещи да получат
копие от актовете на общинския съ-
вет, се осигурява възможност за
това срещу заплащане. Цените на
услугите се определят в наредба
на общинския съвет.

Чл.114. Секретарят на община-
та следи за изготвянето и обнаро-
дването на актовете на общината и
за довеждането им да знанието на
населението.

Чл.115. /1/ Кметът на община-
та уведомява писмено общинския
съвет за времето на отпуск или от-
съствие по други причини, както
и за лицето, което ще го замества
през времето на отсъствието му. /
2/ Председателят на общинския
съвет уведомява писмено кмета на
общината за времето на отсъствие,
както и за лицето, което ще го за-
мества.

Чл.116. /1/ Общинският съвет
определя размера на трудовите
възнаграждения на кмета на общи-
ната и кметовете на кметства в рам-
ките на действащата нормативна
уредба по предложение на кмета
на общината. /2/ Общинският съ-
вет решава и други въпроси, про-
изтичащи или свързани с правата
по трудово правоотношение по от-
ношение на лицата по ал.1, които
не са от изключителна компетент-
ност на други органи.

Чл.117. /1/ Общинският съвет
одобрява структурата на общинс-
ката администрация и определя
средствата за работна заплата на
служителите на издръжка от об-
щинския бюджет по предложение
на кмета на общината. /2/ Общин-
ският съвет може да създава слу-
жби на общинската администра-
ция в отделни кметства, населени
места или в части от тях по пред-
ложение на кмета на общината и
определя функциите им.

Чл.118. /1/ Общинският съвет
няма администрация със собствен
щат. Дейността на общинския съ-
вет се подпомага и осигурява от
общинската администрация. /2/
Кметът на общината осигурява ек-
спертното и организационно об-
служване на общинския съвет, ка-
то определя в устройствения пра-
вилник на общинската админист-
рация задълженията на нейните
служители. Конкретните задъл-
жения на отделни служители,
свързани с подпомагане дейност-
та на съвета и неговите комисии, се
определят в длъжностните им ха-
рактеристики от кмета на община-
та.

Чл.119. /1/ В структурата на об-
щинската администрация се създа-
ва специализирано звено за под-
помагане и осигуряване на рабо-
тата на общинския съвет и на него-
вите комисии. /2/ Служителите в
звеното по ал.1 се назначават и ос-
вобождават от кмета на общината
по предложение на председателя
на общинския съвет.

Чл.120. Звеното по чл.29а, ал.2
от ЗМСМА: 1. осигурява деловод-
ното обслужване на съвета и на не-
говите комисии; 2. осигурява тех-
ническото размножаване и изпра-
щане на материалите и поканите за
заседания на съвета и неговите ко-
мисии; 3. осигурява воденето на
протоколите и на присъствените
книги от заседанията на съвета и на
комисиите, изготвянето и съхране-
нието на аудиозаписите от заседа-
нията на Общинския съвет, изпра-
щането на актовете на общинския
съвет и становищата на комисиите;
4. осигурява спазването на реда по
време на заседанията, записвания-
та за изказвания, преброяването и
отчитането на резултатите от гла-
суването; 5. изпълнява и други
функции, определени в устройст-
вения правилник на общинската ад-
министрация, настоящия правил-
ник  или възложени му от предсе-
дателя на общинския съвет.

Чл.121. /1/ Назначените от кме-
та кметски наместници могат да
присъстват на заседанията на об-
щинския съвет, на заседанията на
комисиите и да вземат отношение
по въпроси от дневния ред, които
се отнасят до съответните населе-
ни места. /2/ Кметските наместни-
ци могат да правят предложения за
включване на въпроси в дневния
ред на заседанията на общинския
съвет чрез кмета на общината.

Чл.122. За всички неуредени
въпроси в настоящия правилник се
прилагат разпоредбите на Закона
за местното самоуправление и ме-
стната администрация.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИ-

ТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Правилник е приет с

решение 4 по Протокол № 3 от 25
ноември 2015 година на заседание
на общински съвет Балчик.

§2  Правилникът за организа-
цията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската адми-
нистрация (ПОДОбСНКВОбА),
приет с приет с Решение 4, Прото-
кол № 3 от 08.12.2011 г. на заседа-
ние на ОбС - Балчик; изм. с Реше-
ние 217 по Протокол № 17 от
27.09.2012 г.; изм. и доп. с Реше-
ние 540 по Протокол № 37 от
27.02.2014 г., се отменя.

Настоящият Проект за Правил-
ник е изготвен от Комисия за из-
готвяне на Правилник за органи-
зацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската адми-
нистрация (ПОДОбСНКВОбА), в
състав:

1. Велко Георгиев Михайлов; 2.
Петър Димитров Петров; 3. д-р
Маргарита Калинова Вичева; 4.
Мехмед Хасан Расимов; 5. Атанас
Илиев Атанасов; 6. Илиян Стефа-
нов Станоев; 7. Николай Филипов
Колев.

Атанас Жечев
Председател на ОбС - Балчик




