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ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник определя

основните дейности, функции, пра-
вата, задълженията и организация-
та на работа на Общинския съвет и
неговите органи, свързани с предо-
ставените му правомощия от Конс-
титуцията на Република България
и Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация.

Чл.2. Правилникът има за цел
осигуряването на ефективна орга-
низация на работата на Общинския
съвет, неговите органи и общинс-
ките съветници, взаимодействието
им с кмета, общинската админист-
рация, гражданите и техните сдру-
жения за осъществяване на местно
самоуправление.

Чл.3. Настоящият правилник
има задължителен характер за об-
щинските съветници и за служите-
лите на общинската администра-
ция във взаимоотношенията им с
Общинския съвет. ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл.4./1/ Общинският съвет е ор-
ган на местното самоуправление и
се избира от населението на общи-
на Балчик при условия и ред, опре-
делени от Изборния Кодекс. /2/ Об-
щинският съвет на Община Балчик
се състои от избраните 21 общинс-
ки съветници. /3/ Общинският съвет
осъществява единна политика за
развитие на общината, съобразно
законите на страната. /4/ В своята
дейност Общинският съвет се ръко-
води от следните принципи: закон-
ност; самостоятелност по отноше-
ние на държавните органи при взе-
мане на решения; гарантиране и за-
крила интересите на населението на
Община Балчик; откритост; публи-
чност при вземане на решения и тя-
хното изпълнение; колегиалност.

Чл.5./1/ Общинският съвет, в
рамките на предоставената му ком-
петентност, определя политиката
на Общината по въпросите, свър-
зани с: 1. общинското имущество,
общинските предприятия, общин-
ските финанси, данъци и такси, об-
щинската администрация; 2. уст-
ройството и развитието на терито-
рията на общината; 3. образовани-
ето и науката; 4. младежта и мла-
дежките дейности; 5. здравеопаз-
ването; 6. културата; 7. благоуст-
рояването и комуналните дейнос-
ти; 8. социалните услуги; 9. опаз-
ването на околната среда, рацио-
нално използване на природните
ресурси;  10. развитието на спорта,
отдиха и туризма;  11. опазването
и поддържането на исторически,
културни и архитектурни паметни-
ци и тяхното валоризиране;  12. ме-
ждународното сътрудничество и
развитието на гражданското обще-
ство; 13. проблеми на граждани в
неравностойно положение;  14.
проблеми на религиозните общно-
сти.  /2/ Общинският съвет решава
и проблеми от местно значение, ко-
ито не са от изключителна компе-
тентност на други държавни и спе-
циализирани органи.

Чл.6. /1/ Общинският съвет: 1.
създава постоянни и временни ко-
мисии и избира техните членове с
мнозинство от 11 общински съвет-
ници; 2. одобрява структурата на
общинската администрация по
предложение на кмета на община-
та с мнозинство от 11 общински съ-
ветници; 3. избира и освобождава
председателя на общинския съвет
с мнозинство от 11 общински съ-
ветници; 4. определя размера на
трудовите възнаграждения на кме-
товете в рамките на действащата
нормативна уредба и средствата за
работна заплата на персонала от
общинския бюджет по предложе-
ние на кмета на общината с мнозин-
ство повече от половината от при-
състващите общински съветници;
5. приема и изменя годишния бю-
джет на общината, осъществява
контрол и приема отчета за изпъл-
нението му с мнозинство от 11 об-
щински съветници, с поименно гла-
суване; 6. определя размера на ме-
стните такси и цените на услуги с
мнозинство от 11 общински съвет-
ници, с поименно гласуване; 7. при-
ема решения за придобиване, уп-
равление и разпореждане с общин-
ско имущество и определя конкре-
тните правомощия на кмета на об-
щината и кметовете на кметства с
необходимото мнозинство съгла-
сно разпоредбите на ЗМСМА и За-
кона за общинската собственост.  8.
приема решения за създаване, пре-
образуване и прекратяване на тър-
говски дружества с общинско иму-
щество и определя представители-
те на общината в тях с мнозинство

от 11 общински съветници, с пои-
менно гласуване; 9. приема реше-
ния за ползване на банкови креди-
ти, за предоставяне на безлихвени
заеми и за емитиране на облигации
при условия и по ред, определени
със закон, с мнозинство от 11 об-
щински съветници, с поименно гла-
суване; 10. приема решения за съз-
даване и одобряване на устройст-
вени планове и техни изменения за
територията на общината или за
части от нея при условията и по ре-
да на Закона за устройство на тери-
торията с мнозинство повече от по-
ловината от присъстващите общин-
ски съветници;  11. приема страте-
гии, прогнози, програми и плано-
ве за развитие на общината с мно-
зинство повече от половината от
присъстващите общински съветни-
ци;  12. определя изисквания за
дейността на физическите и юри-
дическите лица на територията на
общината, които произтичат от
екологичните, историческите, со-
циалните и другите особености на
населените места, както и от състо-
янието на инженерната и социал-
ната инфраструктура с мнозинст-
во повече от половината от присъ-
стващите общински съветници;  13.
приема решения за създаване и за
прекратяване на общински фонда-
ции и за управлението на дарено
имущество с мнозинство повече от
половината от присъстващите об-
щински съветници, с поименно гла-
суване;  14. приема решения за уча-
стие на общината в сдружения на
местни власти в страната и в чуж-
бина, както и в други юридически
лица с нестопанска цел и определя
представителите на общината в тях
с мнозинство повече от половина-
та от присъстващите общински съ-
ветници, с поименно гласуване; 15.
създава кметства при условия и по
ред, определени със закон, с мно-
зинство от 11 съветници; 16. прави
предложения за административно-
териториални промени, засягащи
територията и границите на общи-
ната с мнозинство от 11 общински
съветници;  17. приема решения за
именуване и преименуване на ули-
ци, площади, паркове, инженерни
съоръжения, вилни зони, курорти
и курортни местности и други обе-
кти с общинско значение с мнозин-
ство повече от половината от при-
състващите общински съветници;
18. обсъжда и приема решения по
предложения на кметове на кметс-
тва по въпроси от своята компетен-
тност с мнозинство повече от по-
ловината от присъстващите общин-
ски съветници; 19. приема решения
за произвеждане на референдуми
и общи събрания на населението по
въпроси от своята компетентност с
мнозинство от 11 общински съвет-
ници; 20. одобрява символ и печат
на общината с мнозинство повече
от половината от присъстващите
общински съветници; 21. удостоя-
ва с почетно гражданство българ-
ски и чуждестранни граждани с
мнозинство повече от половината
от присъстващите общински съве-
тници; 22. взема решение за пред-
срочно прекратяване пълномощи-
ята на председателя на общинския
съвет при трайна невъзможност
или системно неизпълнение на за-
дълженията за повече от три месе-
ца с мнозинство от 11 общински съ-
ветници; /2/ Общинският съвет мо-
же да избере обществен посредник
с мнозинство от 14 общински съ-
ветници; /3/ В случаите по ал.2 об-
щинският съвет приема правилник
за организацията и дейността на
обществения посредник с мнозин-
ство от 14 общински съветници; /
4/ В изпълнение на своите право-
мощия общинският съвет приема
правилници, наредби, решения и
инструкции по въпроси от местно
значение. /5/ По въпроси, неуреде-
ни в този правилник, общинският
съвет приема отделни решения.
КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБ-
ЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.7. Първото заседание на но-
воизбрания общински съвет се сви-
ква от областния управител и се про-
вежда в 14-дневен срок от обявява-
нето на резултатите на изборите.

Чл.8. /1/ Първото заседание на
общинския съвет се открива от най-
възрастния от присъстващите об-
щински съветници. Той ръководи
заседанието до избиране на пред-
седател на общинския съвет.  /2/ Об-
щинските съветници, кметът на об-
щината, кметовете на кметства, по-
лагат предвидената в чл.32, ал.1 от
ЗМСМА клетва устно, което се удо-
стоверява, като всеки подписва кле-
твен лист.  /3/ Клетвеният лист на
всеки общински съветник, кмет на
община и кмет на кметство се съхра-
нява в архива на общинския съвет.

Чл.9. Под председателството на
най-възрастния общински съвет-
ник могат да се проведат само ра-
зисквания по избора на председа-
тел на общинския съвет.

Чл.10. На първото си заседание
общинският съвет избира от своя
състав с тайно гласуване председа-
тел на общинския съвет.

Чл.11. /1/ За произвеждането на
тайно гласуване по чл.10 се изби-
ра комисия от 5 /пет/  общински съ-
ветници, от състава на която се из-
бира Председател, под председа-
телството на който се провежда из-
бор на председател на общинския
съвет. /2/ Комисията утвърждава
образец на бюлетина и плик.

Чл.12. Всеки общински съвет-
ник, партия, коалиция, представе-
ни в общинския съвет, могат  да из-
дигат  кандидатури за председател.

Чл.13. /1/ Изборът на председа-
тел се извършва  с бюлетини по ут-
върдения образец  с имената на из-
дигнатите кандидати.   /2/ Всеки съ-
ветник гласува, като поставя в плик
бюлетина с името на предпочита-
ния от него кандидат и пуска плика
в изборната урна. /3/ Гласът е дей-
ствителен, ако в плика е намерена
една бюлетина или в плика са на-
мерени повече бюлетини, подаде-
ни за един и същи кандидат. Когато
в плика са поставени две или пове-
че бюлетини за един и същи канди-
дат, те се смятат за една. /4/  Недей-
ствителни са бюлетините, когато:
1. са намерени в избирателната ку-
тия без плик; 2. в избирателния
плик са поставени две или повече
бюлетини за различни кандидати;
3. върху тях са дописани думи и зна-
ци; 4. не са по установения обра-
зец. /5/ Празните пликове се смя-
тат за недействителни бюлетини. /
6/ За избран се смята кандидатът,
получил повече от половината от
гласовете от общия брой на съвет-
ниците. Ако при първото гласува-
не не се получи необходимото мно-
зинство, изборът се повтаря в съ-
щия ден, като в него участват два-
мата кандидати, получили най-
много гласове. В този случай за из-
бран се смята този, който е полу-
чил повече от половината от гла-
совете на общия брой на съветни-
ците. Ако и при повторното гласу-
ване нито един от кандидатите  не
бъде избран, процедурата по из-
бора започва отначало и се прове-
жда на следващото заседание.

ГЛАВА ТРЕТА
РЪКОВ ОДСТВ О НА ОБ-

ЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.14./1/ Председателят на об-

щинския съвет: 1. свиква и ръково-
ди заседанията на съвета, ръково-
ди подготовката им; 2. координи-
ра работата на постоянните коми-
сии и им разпределя работните ма-
териали според тяхната компетен-
тност; 3. провежда срещи и консул-
тации с председателите на посто-
янните комисии, с представители на
политически партии, обществени
организации и граждани; 4. под-
помага съветниците в тяхната дей-
ност; 5. представлява общинския
съвет пред външни лица и органи-
зации; 6. удостоверява с подписа си
съдържанието на приетите от об-
щинския съвет актове; 7. осигурява
необходимите условия за работа-
та на комисиите на общинския съ-
вет и на общинските съветници; 8.
упражнява контрол върху изразхо-
дването на средствата, предвидени
за издръжка на общинския съвет;
9. удостоверява с подписа си съдър-
жанието на протоколите от заседа-
нията на общинския съвет заедно с
протоколчика; 10. определя места-
та в заседателната зала за общинс-
ките съветници, участващите лица
с право на съвещателен глас и  гра-
жданите; 11. следи за довеждане
до знанието на гражданите на об-
щината на всички актове, приети от
общинския съвет; 12. нарежда нор-
мативните актове, приети от об-
щинския съвет, да бъдат доведени
до знанието на гражданите на об-
щината чрез публикуване в мест-
ния печат и на официалната Интер-
нет страница на общината; 13. вна-
ся на всеки 6 (шест) месеца отчет за
дейността на общинския съвет; 14.
следи за спазване на този правил-
ник; 15.изпълнява и други функ-
ции, възложени му от законите на
Република България, общинския
съвет и този правилник; /2/ При
участие на председателя на общин-
ския съвет в разискванията по да-
ден проект за решение, заседание-
то се ръководи от предложен от
Председателя общински съветник,
до гласуването на проекта. /3/ Пре-
дседателят на общинския съвет, за
времето на отсъствието си, се заме-
ства от избран от общинския съвет
съветник. /4/ Председателят не мо-

же да участва при вземане на реше-
ния, които се отнасят до негови
имуществени интереси или до ин-
тереси на съпруг и роднини по пра-
ва линия и по съребрена линия до
четвърта степен, включително и по
сватовство, до втора степен вклю-
чително. В този случай заседание-
то се ръководи от избран общинс-
ки съветник, предложен от Пред-
седателя. /5/. 1. За подпомагане ра-
ботата на председателя на ОбС се
създава Председателски съвет от 7
/седем/ члена, който е съставен от
по 1 (един) представител от предс-
тавените в ОбС политически сили
– ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИ-
ОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”; МК "СИ-
ЛЕН БАЛЧИК", ПП „БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”;
КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”;
ПП „АБВ-АЛТЕРНАТИВА ЗА
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”, ПП
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВО-
БОДИ-ДПС”; ПП ГЕРБ. На Предсе-
дателския съвет се обсъждат следни-
те въпроси: - Подреждане на днев-
ния ред; - Изготвяне на Декларации
и Обръщения от името на ОбС; -
Включване в дневния ред въпроси,
поставени от граждани по общест-
вено значими въпроси. 2. Заседани-
ето на Председателския съвет се сви-
ква от Председателя на общинския
съвет при необходимост, за обявява-
не на предварителен дневен ред на
поредната сесия.

Чл.15. /1/ Председателят на об-
щинския съвет получава възнагра-
ждение, което се равнява на 80% от
брутното месечно възнаграждение
на кмета на общината. /2/ Бюдже-
тът на Общински съвет включва раз-
ходи за представителни нужди на
Председателя на Общински съвет в
размер на 90% от утвърдените с бю-
джета на общината средства за пре-
дставителни и посрещане на гости
на кмета на общината.

Чл.16. /1/ Пълномощията на
председателя на общинския съвет
се прекратяват предсрочно при: 1.
подаване на оставка; 2. трайна не-
възможност или системно неиз-
пълнение на задълженията си като
председател за повече от три месе-
ца. 3. влизане в сила на акт, с който
е установен конфликт на интереси
по Закона за предотвратяване и ус-
тановяване на конфликт на интере-
си. /2/ В случаите по ал.1, т.1, пре-
кратяването на пълномощията се
приема, без да се обсъжда и гласу-
ва. То поражда действие от обявя-
ване на изявлението за прекратява-
не пред общинския съвет. /3/ В слу-
чаите по ал.1, т.2, решението на об-
щинския съвет се взема с явно гла-
суване с мнозинство от 11 общин-
ски съветници. /4/ При предсроч-
но прекратяване на пълномощията
на председателя на общинския съ-
вет, нов избор се произвежда вед-
нага 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 прекра-
тяване на пълномощията на пред-
седателя, както и при обсъждане на
дейността му, заседанието на съве-
та се председателства от избран об-
щински съветник.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.18. Пълномощията на общинс-
кия 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 със-
тава на постоянни и  временни коми-
сии на съвета; 2. да предлага включ-
ването в дневния ред на заседанията
на общинския съвет разглеждането
на въпроси от компетентността на
съвета и да внася проекти за реше-
ния; 3. да участва в обсъждането и
решаването на всички въпроси от
компетентността на съвета; 4. да от-
правя питания към кмета, на които се
отговаря писмено и устно на следва-
щото заседание на общинския съвет,
освен ако самият съвет не реши дру-
го; 5. да получава от държавни ор-
гани, службите на общинската адми-
нистрация, стопански и обществени
организации съдействие и информа-
ция, свързана с дейността му на съ-
ветник, освен когато те съставляват
класифицирана информация, пред-
ставляваща държавна или служебна
тайна; 6. да ползва неплатен служе-
бен отпуск за времето, през което из-
пълнява задълженията си на съвет-
ник; 7. Да получава възнаграждение
в размер на 70 на сто от средната
брутна заплата на общинска адми-
нистрация за съответния месец. 7.1.
Общинският съветник не получава
пълния размер на възнаграждение-
то си при следните  случаи: А/ При
неизпълнение на задълженията  по
чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за

организацията и дейността на  об-
щинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска-
та администрация от възнагражде-
нието на общинския съветник  се
удържат  средства  в размер: - 50  /
петдесет/ лева за отсъствие от заседа-
ние на постоянните  комисии; - 100 /
сто/ лева  за отсъствие от заседание
на общински съвет. 8. да получава
пари за пътни, комуникационни,
технически средства и други раз-
носки, свързани с дейността му в
общинския съвет, в размер на не по-
вече 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 оси-
гуряват от общинския бюджет в
рамките на бюджета, предвиден за
общинския съвет.

Чл.20. /1/ Общинският съветник
е длъжен: 1. да присъства на засе-
данията на общинския съвет и на не-
говите комисии, в които е избран, и
да участва в решаването на разгле-
жданите въпроси; 2. да провежда
срещи с гражданите по предвари-
телно оповестен график и ги инфор-
мира за дейността и решенията на
общинския съвет; 3. да следи мест-
ните печатни и електронни медии
по теми, отнасящи се до дейността
на общинския съвет и общинската
администрация; 4. да следи проме-
ните в нормативната уредба, отна-
сящи се до местното самоуправле-
ние; 5. да се подписва в присъстве-
ната книга на всяко заседание на об-
щинския съвет и на неговите коми-
сии; 6. да се запознава предварител-
но със съдържанието на изпратени-
те му и подлежащи на обсъждане
материали; 7. да спазва установения
ред по време на заседанията на об-
щинския съвет и неговите комисии.

Чл.21. /1/ Пълномощията на об-
щинския 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 пред-
седателя на общинския съвет до об-
щинската избирателна комисия; 4.
при избирането му за народен пре-
дставител, министър, областен уп-
равител или кмет, при назначаване-
то му за заместник-министър, за-
местник областен управител, заме-
стник-кмет, кметски наместник или
на щатна длъжност в съответната
общинска администрация; 5.  кога-
то, без да е уведомил писмено пре-
дседателя на общинския съвет за
неучастието си в заседанието на съ-
вета по уважителни причини - слу-
жебна 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 фак-
тическа невъзможност да изпълня-
ва задълженията си поради забо-
ляване 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 администрати-
вно- териториални промени, воде-
щи до закриване на общината; 9.
при избирането или при назнача-
ването му за член на управителен,
надзорен или контролен съвет, съ-
вет на директорите, контрольор,
управител, прокурист, търговски
пълномощник, синдик или ликви-
датор на търговски дружества с об-
щинско участие или директор на
общинско предприятие по Закона
за общинската собственост, както и
при заемането на длъжност като об-
щински съветник или подобна длъ-
жност в друга държава - членка на
Европейския съюз; 10.  при неиз-
пълнение на задължението по чл.
34, ал. 6 от ЗМСМА; 11. при влиза-
не в сила на акт, с който е установен
конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси; 12. при ус-
тановяване на неизбираемост; 13.
при смърт. /2/ Прекратяването на
пълномощията на общински съвет-
ник се извършва по реда на ЗМСМА.

Чл.22. Общинският съветник се
легитимира чрез служебна карта, из-
дадена по образец, утвърден от кме-
та на общината по предложение на
председателя на общинския съвет.

ГЛАВА ПЕТА
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНС-

КИЯ 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, оскърби-
телни 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 по-
стъпки, които нарушават реда на за-
седанието. /2/ Общинският съвет
може да приеме Етичен кодекс за
поведението на общинския съвет-
ник, който допълва тази глава.

Чл.24. /1/ Общинският съветник
не може да участва при вземане на
решения на общинския съвет, кои-
то се отнасят до негови имущест-
вени интереси или до интереси на
негов съпруг и роднина по права
линия и по съребрена линия до че-
твърта степен включително и по
сватовство до втора степен вклю-
чително.  /2/ Ако са налице обсто-
ятелствата по ал.1, общинският съ-
ветник е длъжен сам, преди общин-
ският съвет да започне разисквани-
ята, да разкрие наличието на конф-
ликт на интереси  и да не участва в
гласуването. /3/ Искане за разкри-
ване на конфликт на интереси мо-
же да прави и всеки общински съ-
ветник, на който са станали извест-
ни обстоятелствата по ал.1. /4/ При
възникване на спор за наличие на
конфликт на интереси, общински-
ят съвет може да отложи вземане-
то на решението, като избира  анке-
тна комисия, която да изясни спор-
ните обстоятелства.

Чл.25. /1/ Общинският съветник не
може да използва положението си на
съветник в лична изгода. /2/ Общинс-
кият съветник не може да използва об-
щинско имущество за лична изгода.

Чл.26. Общинският съветник не
може да използва или разкрива ин-
формация, получена при или по по-
вод 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 ня-
ма право да използва положението
си за получаване на специални при-
вилегии, освобождаване от задъл-
жения, лични придобивки или из-
бягване на последствията от свои
или на другиго незаконни действия.

Чл.28. Общинският съветник ня-
ма право да извършва лични услу-
ги, които са несъвместими с безпри-
страстното изпълнение на негови-
те задължения или биха навреди-
ли на интересите на общината.

Чл.29. Общинският съветник ня-
ма право да приема подарък или  ка-
квато и да е друга имотна облага,
която не му се следва, за да извър-
ши или да не извърши действие в
качеството си на общински съвет-
ник или защото е извършил или не
е извършил такова действие, в слу-
чаите, когато деянието не е престъ-
пление по Наказателния кодекс.

Чл.30. Председателят на общин-
ския съвет може да налага на об-
щинските съветници следните ди-
сциплинарни мерки: 1. напомняне;
2. забележка; 3. порицание; 4. от-
немане на думата; 5. отстраняване
от заседание.

Чл.31. Напомняне се прави на
общински съветник, който се отк-
лони от предмета на разисквания-
та или наруши реда на заседанието
по какъвто и да е друг начин.

Чл.32. /1/ Забележка се прави на
общински съветник, на когото е на-
правено напомняне на същото за-
седание, но продължава да нару-
шава реда. /2/ Забележка се прави и
на общински съветник, който се е
обърнал към свой колега или коле-
ги с оскърбителни думи, жестове
или със заплаха.

Чл.33. Порицание се налага на об-
щински съветник, който въпреки на-
помнянето или забележката продъл-
жава да нарушава реда на заседание-
то 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 под-
лежи на наказание по друг ред.

Чл.34. Председателят на общинс-
кия съвет отнема думата на общински
съветник, който: 1. по време на изказ-
ването си има наложени две от пред-
видените в чл. 30, т. 1-3 от правилника
дисциплинарни мерки; 2. след изти-
чане на времето за изказване продъл-
жава изложението си, въпреки пока-
ната на председателя да го прекрати.

Чл.35. Председателят на общин-
ския съвет може да отстрани от ед-
но заседание общински съветник,
който: 1. възразява против наложе-
ната дисциплинарна мярка по груб
и непристоен начин; 2. продължи-
телно и непрекъснато не дава въз-
можност за нормална работа по
време на заседание

Чл.36.  Общинският съветник
има право да оспори наложената
дисциплинарна мярка "отстранява-
не от заседание" пред председателя
на общинския съвет, който може да
я потвърди, отмени или промени.

ГЛАВА ШЕСТА
КОМИСИИ НА ОБЩИНС-

КИЯ СЪВЕТ
Чл.37. Общинският съвет създа-

ва постоянни и временни комисии.
Той избира от своя състав техния
председател и членовете на всяка
комисия с явно гласуване с мини-
мум 11 общински съветници.

Чл.38. /1/ Постоянните комисии
на общинския  съвет са: § Постоян-
на комисия по бюджет, финанси, ев-
роинтеграция и еврофондове - 7
члена; § Постоянна комисия по ус-
тройство на територията, строител-
ство и екология - 7 члена; § Посто-
янна комисия по обществен ред и си-
гурност и транспорт - 7 члена; § По-
стоянна комисия по туризъм, селс-
ко стопанство, стопански дейности
- 7 члена; § Постоянна комисия по
здравеопазване, спорт и социални
дейности - 7 члена; § Постоянна ко-
мисия по  образование, култура и
младежки дейности - 7 члена; § Ко-
мисия за установяване конфликт на
интереси - 7 члена. /2/ Общинският
съвет може да извършва промени
във вида, броя, състава и ръководс-
твата на постоянните комисии.

Чл.39. /1/ Постоянните комисии
имат за задача : 1. да проучват по-
требностите на населението в съо-
тветната област и да правят пред-
ложения за решаване на проблеми-
те; 2. да подпомагат общинския съ-
вет при подготовката на решения
по въпроси, внесени за обсъждане
и решаване; 3. да осъществяват кон-
трол за изпълнение на решенията
на общинския съвет. /2/ Постоян-
ните комисии разглеждат проекти-
те за решения и други актове, раз-
пределени им от председателя на
общински съвет, правят предложе-
ния и препоръки и изготвят стано-
вища по тях. /3/ Комисиите могат
да приемат свои вътрешни прави-
ла в съответствие с разпоредбите
на този правилник.

Чл.40. /1/ Всеки общински съ-
ветник е длъжен да участва в съста-
ва най-малко на една постоянна ко-
мисия, но не повече от три.  /2/ Об-
щинският съвет определя състава
на комисиите според професио-
налната подготовка и личното же-
лание на всеки общински съветник.

Чл.41. /1/ Председател на пос-
тоянна комисия се освобождава
при подаване на оставка, като пре-
кратяването на пълномощията се
приема, без да се обсъжда и гласу-
ва. /2/ Председател на постоянна
комисия се освобождава с решение
на общинския съвет при обективна
невъзможност да изпълнява свои-
те задължения при системно нару-
шаване или неизпълнение на про-
изтичащи 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 про-
веждане на заседанието чрез зве-
ното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА.
Уведомяването може да стане по те-
лефон, факс или електронна поща.
Членовете на комисията са длъж-
ни да получат материалите  за за-
седанието 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 предсе-
дателя, постоянната комисия опре-
деля дневния ред и продължител-
ността на заседанието си. /3/ Пред-
седателят на постоянната комисия
ръководи заседанието на комисия-
та, дава думата за изказвания на при-
състващите и формулира проекти-
те за предложения и препоръки. /4/
Постоянната комисия приема пре-
дложения и препоръки с мнозинст-
во повече от половината от присъс-
тващите, с явно гласуване.

Чл.45. /1/ Предложения и проек-
ти за решения от общинската адми-
нистрация се разглеждат в постоян-
ните комисии само ако са внесени от
кмета на общината. /2/ Предложе-
ния и проекти за решения могат да се
внасят и от кметове на кметства, по
въпроси, касаещи само тяхното кме-
тство, които са от компетентността
на общинския съвет за решаване.

/3/ При обсъждане на
предложения и проекти за решения
или други въпроси, разпределени за
разглеждане от постоянната комисия,
вносителят или негов упълномощен
представител присъства на
заседанието.      Продължава на стр.5




