
Проект! 

 

 

Правилник  

за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация 
 

Приет с решение № 8.3.1.2003 от протокол № 3 от 09.12.2003 г. на общински съвет 

Каварна и изменен с решение № 41.5.3.2004 по протокол № 5 от 27.01.2004 г., решение № 

146.13.13.2004 по протокол № 13 от 01.07.2004 г., решение № 11.22.3.2005 по протокол № 

22 от 22.02.2005 г., допълнен с решение № 226 по протокол № 31 от 02.11.2005 г., допълнен 

с решение № 262 по протокол № 33 от 27.12.2005 г., изменен с решение № 235 по протокол 

№ 42 от 26.09.2006 г., допълнен изменен с решение № 73 по протокол № 5 от 19.12.2007г., 

изменените т.23 и т.24 от чл.5 са отменени с решение № 38/26.03.2008 г. на АС-Добрич.,  

допълнен с Решение № 36 по протокол № 21 от 27.01.2009 г., изменен с решение № 199 по 

протокол № 24 от 28.04.2009 г., изменен и допълнен с решение № 11 по протокол № 4 от 

29.12.2011 г., изменен с решение № 177 по протокол № 15 от 30.10.2012 г., изменен с 

решение № 22 по протокол № 30 от 13.02.2014 г., изменен с Решение № 31 по протокол № 

31 от 11.03.2014 г. 

 

§1. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В алинея 1 думата „заместник-председател” се заменя със „заместник-

председатели”. 

2. Алинея 2 се изменя така:  

„(2) Заместник-председателите на общинския съвет се избират с явно 

гласуване с мнозинство повече от половината на избраните общински 

съветници.” 

3. В алинея 3 думата „заместник-председателят” се заменя със 

„заместник-председателите”. 

4. Създава се нова алинея 4 с текст: 

„(4) В случаите на ал. 3, т. 1-3 председателят на общинския съвет 

определя заместник-председател, а при невъзможност избира общинския 

съвет.” 

 

§2. В чл. 14а, ал. 1 думата „заместник-председателя” се заменя със 

„заместник-председателите”. 

 

§3. В чл. 15 думата „заместник-председателя” се заменя със „заместник-

председател”. 

 

§4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 2 думата „заместник-председателя” се заменя със „заместник-

председател”. 
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2. В алинея 3 думата „заместник-председателя” се заменя със „заместник-

председател”. 

3. Създава се нова алинея 5 с текст:  

„(5) При упражняване на своята дейност председателят на общинския 

съвет има право на командировъчни и представителни разходи за сметка на 

бюджета на общината в размер, определен от общинския съвет.” 

 

§5. В чл. 18, т. 2 думата „заместник-председателя” се заменя със 

„заместник-председателите”. 

 

§6. В чл. 46,  ал. 1, т. 2 думите „Постоянна комисия по екология, туризъм 

и земеделие” се заменят с „Постоянна комисия по екология, туризъм, 

земеделие, еврофондове и  програми”.  

   
§7. В чл. 47 се създава нова алинея 3 с текст:  

„(3) На първото си редовно заседание след постъпване на предложенията 

и сигналите постоянните комисии ги разглеждат и изразяват становище. В 7-

дневен срок се уведомяват физическите и юридическите лица.” 

 

§8. В чл. 51 се правят следните изменения:  

1. Алинея 1 се изменя така:  

„(1) Постоянната комисия се свиква на заседание от председателя на 

общинския съвет, от нейния председател или по искане най-малко на една трета 

от членовете. Дневният ред и датата на заседанието на постоянната комисия се 

обявяват на интернет страницата на общината в срок 2 дни от депозирането.” 

2. В алинея 2 думите „председателят на комисията” се заменят с 

„председателят на общинския съвет” и отпада „й”. 

3. Алинея 3 отпада. 

 

§9. В чл. 52 алинея 2 отпада, досегашните ал. 3 и ал. 4 стават ал. 2 и ал. 3. 

 

§10. В чл. 53, ал. 4 след думите ” комисията не е задължена” се допълва с 

„да я разглежда и”. 

 

§11. В чл. 54 се допълва с второ изречение „Обявите за изнесените 

заседания се съобщават в съответните населени места.”  

 

§12. В чл. 61 алинея 1 се изменя така:  

„(1) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за 

управление за срока на мандата.” 

 

§13. В чл. 77, ал. 1 цифрата „3”  се заменя с „2”. 
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§14. В чл. 77а, ал. 1 цифрата „3”  се заменя с „2”. 

 

§15. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашната алинея 2 става алинея 3, алинея 3 става 4. 

2. Създава се нова алинея 2 с текст: 

„Проекти на решения по въпроси от компетентността на общинския 

съвет, свързани с общинските търговски дружества, могат да се внасят и от 

техните управители. Проекти на решения, свързани с търговски дружества, в 

които община Каварна е съдружник или акционер, могат да се внасят и от 

представителите на общината в органите им за управление.” 

 

§16. В чл. 94 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 отпада. 

2. Досегашната алинея 3 става алинея 2. 

 

§17. В чл. 95 се правят следните изменения:  

1. В ал. 1 отпада текста „ , на председателя на водещата комисия”. 

2. Ал. 3 става става 2 с текст: 

„(2) Комисиите се произнасят със становище, с което предлагат 

приемане, допълване, изменение, връщане за доработване или отхвърляне на 

предложения проект.” 

 

§18. В чл. 96 се правят следните изменения:  

1. В алинея 1 думите „със становището на водещата комисия” се заменят 

„със становищата на комисии”.  

2. В алинея 2 думите „становището на водещата комисия” отпадат и 

думите „становищата на други комисии” се заменят с „със становищата на 

комисиите”. 

 

§19. Чл. 107 се изменя така:  

„Чл. 107. Общинският съветник може да отправя питания чрез 

председателя на общинския съвет по актуални проблеми, които представляват 

обществен интерес. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от 

общинския съветник, и се завежда в деловодството на общинския съвет най-

късно 10 дни преди началото на заседанието, на което следва да се даде 

отговор. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа 

обвинения и лични нападки.” 

  

§20. В чл. 116, ал. 2 отпадат думите „ , която е била водеща при 

приемането на акта за становище”.  

 

§21. В чл. 119, ал. 4 текстът „се придружават задължително със 

становище на кмета на общината” се заменя с „се предоставят задължително на 

кмета на общината за становище”.   
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§22. В чл. 122 след думите „на което са приети” се добавя текста „както и 

оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове”.  

 

§23. В чл. 126, ал. 2 в изречение второ накрая се добавя „след одобряване 

от председателя на общинския съвет”.  

 

§24. В чл. 127 алинея 1 се допълва с второ изречение с текст: 

„Числеността и вида на звеното се определя по предложение на председателя на 

общинския съвет”.  
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  КАВАРНА 

 

МОТИВИ 

 

          Разработването на проекта на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация е на  основание 

чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Правилникът определя основните дейности, функции, правата, 

задълженията и организацията на работа на Общинския съвет и неговите 

органи, свързани с предоставените му правомощия от Конституцията на 

Република България и Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

Основната цел на представения проект е да се осигури ефективна 

организация на работата на Общинския съвет, неговите органи и общинските 

съветници, взаимодействието им с кмета на общината, общинската 

администрация, държавните институции, гражданите и техните сдружения за 

осъществяване на местно самоуправление. Целта на проекта е да се осигури по-

ясен регламент за провеждане на заседанията на общинския съвет и неговите 

постоянни комисии. Разширява се кръга на лицата, които имат право да внасят 

проекти на решения по въпроси от компетентността на общинския съвет. 

Правилникът регламентира избора на заместник-председатели на 

общинския съвет и техните правомощия. Той създава по-голяма гъвкавост при 

изпълнение на задълженията на председателя на Общинския съвет, на 

заместник-председателите и на общинските съветници. Проектът прецизира 

текстове в действащия правилник, които водят до двусмислени подходи при 

приложението им.  

Финансови средства за прилагане на правилника не са необходими. 

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска 

харта за регионално развитие, предвид съответствието на основния нормативен 

акт (ЗМСМА) с тях.  

 


