ПРОЕКТ!
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
приет с решение № 62 взето с поименно гласуване – протокол № 9 от заседание – продължение на
Общински съвет – Сопот, проведено на 04.06.2012 г.; изм.и доп. Решение № 70 взето с поименно
гласуване – протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 03.08.2012 г.

§ 1. Чл.4 ал.1 се изменя както следва:
„ (1) Заседанията на общинския съвет са редовни и извънредни.
Общински съвет – община Сопот провежда редовните си заседания в
заседателната зала, определена с негово решение, в третия или
четвърти четвъртък от месеца.“
§ 2. В чл. 12 се правят следните допълнения:
1. се създава нова алинея 6 със следния текст:
„(6) При предсрочно прекратяване на правомощията на
председателя на общинския съвет, нов избор за председател на
общинския съвет се произвежда по начин, ред и с мнозинство, уредени в
чл.8 - чл.11 от настоящия правилник, както следва:
- в случаите на ал.2 и ал.3 - веднага след обявяване на оставката
или приемане на решението или на следващото заседание;
- в случаите на ал.4 – в първото заседание на съвета след
прекратяване на правомощията.“
2. се създава нова алинея 7 със следния текст:
„(7) При предсрочно прекратяване на правомощията на
председателя на общинския съвет, до избора на нов, функциите на
председател на общинския съвет временно се изпълняват от избран от
съвета зам.председател.“
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал.5 се изменя както следва:
„(5) При предсрочно прекратяване на правомощията на заместник
председател на общинския съвет, нов избор се произвежда по начин, ред
и с мнозинство, уредени в чл.8 - чл.11 от настоящия правилник, както
следва:
- в случаите на ал.2 и ал.3 - веднага след обявяване на оставката или
приемане на решението или на следващото заседание;
- в случаите на ал.4 – в първото заседание на съвета след
прекратяване на правомощията.“
2. се създава нова алинея 6 със следния текст:
„(6) При предсрочно прекратяване на правомощията на
зам.председател на общинския съвет, до избора на нов, функциите на
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зам.председател на общинския съвет временно се изпълняват от избран
от съвета общински съветник.“
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения :
1. датата „30 юни“ се заменя с датата „31 юли“;
2. датата „31 декември“ се заменя с датата „31 януари“;
3. в изречение първо след израза „неговите комисии“ се поставя запетая и
се добавя израза “за предходното шестмесечие“;
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. алинея първа се изменя както следва:
„(1) Общият размер и начинът на формиране на на месечното
възнаграждението на общинския съветник за участието му в
заседанията на общинския съвет и на неговите комисии се определя с
решение на съвета, взето с мнозинство, повече от половината от общия
брой на общинските съветници и съгласно разпоредбите на ЗМСМА.“
2. алинея втора се изменя както следва:
„ (2) С решението по ал.1 се определят и сумите, с които се
намалява месечното възнаграждение на общинския съветник при
отсъствие, закъснение над 20 минути от началото на заседанието или
неговото преждевременно напускане.“
3. в алинея трета цифрата „5“ се заменя с цифрата „15“;
4. в алинея четвърта цифрата „10“ се заменя с цифрата „15“;
5. в алинея пета цифрата „15“ се заменя с цифрата „20“;
6. алинея шеста се изменя както следва:
„ (6) Ежемесечно до 10-то число на месеца, Кмета на общината
представя на Председателя на общинския съвет справка за средната
брутна заплата на общинска администрация за предходния месец.
Изплащането на възнагражденията на общинските съветници и
средства за пътни и други разноски, ако има такива, се извършва до 25то число на месеца за предходния месец.“
§ 6. В чл. 41 ал.2 думата „две“ се заменя с думата „една“;
§ 7. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. алинея втора се изменя както следва:
„(2) В случаите по ал.1, т.1. подалия оставка председател на
постоянна комисия продължава да изпълнява задълженията си на
председател на комисията до прекратяването на пълномощията му.
Председателят на общинския съвет обявява искането по ал.1 т.1 на
първото заседание на съвета след депозирането му. Пълномощията се
прекратяват с акта на обявяването на искането, без да се обсъжда и
гласува.“
2. в алинея четвърта израза „в което“ се заменя с израза „веднага след
като“;
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§ 8. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. в алинея трета:
1.1. думата „раздадени“ се заменя с думата „предоставени“;
1.2. израза „не по-рано от 3 дни от датата, която се свиква
заседанието“ се заменя с израза „не по-късно от 48 часа преди началния
час на свиканото заседание“;
2. алинея четвърта се изменя както следва:
„ (4) Председателят на общинския съвет е длъжен лично или чрез
звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА да уведоми председателя на
постоянната комисия и членовете й за насроченото заседание, не покъсно от 48 часа преди началния час на свиканото заседание.
Уведомяването става лично, по телефон, или на служебната им
електронна поща. „
3. създава се нова алинея 5 със следния текст:
„ (5) В случай, че важни обстоятелства не изискват друго,
постоянните комисии изброени по-долу заседават в дните от
седмицата, както следва:
1. в понеделник - ПК“ Бюджет и финанси“;
2.
във
вторник
ПК“Устройство
на
територията,
благоустрояване и комунални дейности, екология, земеделие и водни
ресурси“;
3. в сряда – ПК“Стопански дейности, разпореждане с общинското
имущество, приватизация и след приватизационен контрол, европейски
фондове, инвестиционна политика и трудова заетост“;
4. в четвъртък - ПК“ Образование, култура, здравеопазване,
социални и младежки дейности, вероизповедания, интеграция на
малцинствата, спорт, туризъм“;
5. в петък – ПК“Административно-правни въпроси, ред и
сигурност, развитие на местното самоуправление“.
§ 9. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. алинея първа се изменя както следва:
„(1) Материалите за заседанието се предоставят на общинските
съветници лично, чрез служебните им електронни пощи или чрез
личните им пощенски кутии, разположени в сградата на общината.
Предоставянето на материалите се осъществява от председателя на
общинския съвет или от служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА.“
2. алинея втора се изменя както следва:
„(2) Удостоверяване на предоставянето на материалите се
извършва, както следва:
1. при предоставянето им „лично“ – срещу подпис;
2. при предоставянето им чрез „служебните им електронни пощи“
– чрез копие на писмото, с което са изпратени материалите,
съхранявано в звеното по чл.29а от ЗМСМА.
3. при предоставянето им чрез „личните им пощенски кутии“ всяко зареждане на пощенските кутии с докладни записки и др.
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документи се придружава от опис / приложение № 3 / на
предоставените материали.“
3. в алинея четвърта израза „в 5 – дневен срок“ се заменя с израза „В
случаите на предоставяне на материалите по реда на ал.2 т.3 в 3 /три/ дневен срок“
§ 10. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. в алинея първа:
1.1. израза „2 дни преди“ се заменя с израза „ 48 часа преди началния
час на“;
1.2. израза „ предварително определените за това места в
общината“ се заменя с израза „на таблото за обяви в сградата на
общината, електронните информационни табла на общината“
2. в алинея втора се изменя както следва:
„ (2) При невъзможност на председателя на постоянната комисия
да ръководи обявеното заседание на комисията, дейността на същата се
ръководи от председателя на общинския съвет, от определен от него
заместник председател на общинския съвет или от член на
постоянната комисия, избран в заседанието с обикновено мнозинство
от нейния състав.“
§ 11. В чл. 48 ал.2 след израза „нейния председател“ се добавя израза „или
лицето по чл.47 ал.2“.
§ 12. Чл. 50 ал.1 се изменя както следва:
„(1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да
решат, по изключение, отделни заседания да бъдат закрити по
мотивирано предложение на вносителя на проекта за решение или
упълномощено от него лице, председателстващия заседанието или на
член на комисията. В случай, че предлагащият „закрито заседание“,
поиска
да
обоснове предложението си
в закрита част,
председателстващия заседанието го закрива за изслушване на мотивите.
Решението за провеждане на закрито заседание се взема с явно гласуване,
с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове на
комисията.“
§ 13. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. алинея трета се изменя както следва:
„ (3) Съвместните заседания на постоянни комисии се ръководят
от председателя на постоянната комисия, определена като водеща по
реда на чл.88 ал.2 от настоящия правилник или от председателя на
общинския съвет или от определен от него заместник председател на
съвета. Съвместно заседание на постоянни комисии може да се ръководи
и от общински съветник – член на заседаващите постоянни комисии,
избран с обикновено мнозинство в заседанието.“
2. в алинея пета:
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2.1. изречение второ се изменя така: „В случай, че се оформи общо
становище, то се представя като съвместно, от името на участващите
в заседанието постоянни комисии, подписано от председателстващия
заседанието.“
2.2. изречение трето се изменя така: „В случаи на различаващи се
становища, всяко от тях се представя от името на съответната
постоянна комисия, подписано от нейния председател.“
§ 14. Чл. 55 ал.1 се изменя както следва: „(1) Становищата на
постоянните комисии се изготвят и подписват от техните
председатели или от председателстващия заседанието, на което са
приети и се предоставят на председателя на общинския съвет за
докладване пред съвета в срок до 3 работни дни от вземането им.“
§ 15. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1.
алинея втора се изменя както следва: „ (2) Избор на временна
комисия се осъществява по правилата за избор на постоянна комисия. С
решението за избор на временна комисия се поставят и нейните задачи,
както и се определя срок за приключване на работа й. Правилата за
работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.“
2.
в алинея трета се създава изречение второ със следния текст: „
Отчетът следва да съдържа констатации, препоръки и предложения за
последващи действия.“
3.
алинея четвърта се изменя както следва:
„ (4) Общинският съвет с решение:
- приема отчета за сведение;
- произнася се за последващи действия;
- прекратява дейността на временната комисия.“
§ 16. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. в алинея първа след израза „свиква на“ се добавя „редовно“;
2. създава се алинея трета със следния текст:
„ (3) Извънредно заседание на общинския съвет се свиква по реда на
ал.1 по неотложни въпроси, възникнали при обстоятелства, които не
могат да се предвидят – природни бедствия, промишлени аварии със
значителни щети, и други, изискващи спешно вземане на решение, както
и при спазването на законосъобразен срок, който не позволява
прилагането на установената процедура за редовно заседание. При
свикване на извънредно заседание, сроковете, свързани с предоставяне на
материалите, свикване на заседанието и уведомяване на съветниците и
обществеността се преценяват от свикващия заседанието, според
характера на решавания въпрос.“
3. създава се алинея четвърта със следния текст:
„ (4) При свикване на извънредно заседание не се прилагат
разпоредбите на чл. 62 ал.2 и ал.3 и чл. 104 ал.1 от настоящия
правилник.“
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4. създава се алинея пета със следния текст:
„ (5) Ако е необходимо, за изготвяне на становище от постоянна
комисия на общинския съвет по въпроси, включени в извънредно
заседание може да се даде почивка и в самото заседание.“
§ 17. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. в алинея първа израза „заседанията на“ се заменя с израза
„Редовни заседания на“;
2. в алинея втора след израза „на едно заседание“ се добавя израза „по
ал.1“;
3. в алинея трета след думата „Заседанията“ се добавя израза „по
ал.1“;
4. създава се нова ал.4 със следния текст: „(4) Заседание на общинския
съвет по ал.1 може да се насрочи и с друг начален час, според броя на
включените за разглеждане проекти за решения. Почивките се
определят с гласуване в заседанието, като първата почивка е след
изтичане на 2 часа от неговото начало.“
5. досегашната алинея 4 става алинея 5 и след думата „заседанието“ се
добавя израза „по ал.1“;
6. досегашната алинея 5 става алинея 6 и израза „времето по ал.4“ се
заменя с израза „времето по ал.5“;
§ 18. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. в алинея първа думата „Заседанията“ се заменя с израза
„Редовните заседания“ ;
2. в алинея втора:
2.1. израза „Най-малко 2 /два/ дни преди заседанието“ се заменя с
израза „Най-малко 48 часа преди началото на редовно заседание“;
2.2. Израза „предварително определените за това места в
общината“ се заменя с израза „таблото за обяви в сградата на
общината, електронните информационни табла на общината“
§ 19. Чл. 65 ал.2 се изменя както следва: „ (2) При отсъствие на
председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят
от упълномощения от него заместник председател. При липса на
упълномощаване или невъзможност за такова, ръководството на
заседанието се избира от общинския съвет.“
§ 20. Чл. 68 ал.3 се изменя както следва: „(3) Мотивирано предложение
за закрито заседание може да направи всеки общински съветник,
кметът на общината, или упълномощено от тях лице. В случай, че
предлагащият „закрито заседание“, поиска да обоснове предложението
си в закрита част, председателстващия заседанието го закрива за
изслушване на мотивите.“
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§ 21. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 :
1.1. в т.2 - настоящия текст става изречение първо и се създава
изречение второ със следния текст: „Председателстващият заседанието
отразява отговорите в оформен в табличен вид списък с имената на
общинските съветници и съответни графи за гласуването "за",
"против", "въздържал се" върху лист съдържащ № на докладната
записка, дата и пълния текст на нейния предмет.“„
1.2. т.3 се отменя;
2. в ал.4 израза „т.3“ се заличава.
§ 22. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. в алинея 1 цифрата „3“ се заменя с цифрата „5“;
2. в алинея 1 цифрата „3“ се заменя с цифрата „5“;
§ 23. В чл. 86 се създава изречение второ със следния текст: „Нареждането
за поправки и коригираният акт се разгласяват по реда на чл.92 ал.2 след
заседанието на което са докладвани.“
§ 24. В чл. 89 израза „3 /три/ дни“ се заменя с израза „ 48 часа „ ;
§ 25. Чл. 104 ал.1 се изменя както следва: „(1) Общинският съвет
изслушва питанията на съветниците и отговорите на кмета на
общината в началото на заседанието.“
§ 26. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. алинея 3 се изменя както следва: „ (3) Проекти, внесени в общински
съвет от общински съветници се представят и на кмета на общината
за становище в сроковете за предоставяне на материалите на
съветниците, освен ако не касаят организационната работа на съвета.“;
2. алинея 4 се изменя както следва: „ (4) В случаите на ал.3, кмета на
общината има право да се произнесе със становище по проекта за
решение. Становището на кмета на общината се внася до началото на
заседанието на постоянната комисия, в която е разпределен за гледане
проекта за решение или до обявяване на проекта за дневен ред на
заседание на съвета, в което се гледа проекта за решение.“;
§ 27. Чл. 108 ал.1 т.1 се изменя както следва: „ 1. организира изпълнението
на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за
изпълнението им два пъти годишно – до 31 януари и до 31 юли за
предходното шестмесечие. Отчета съдържа информация за причините
за неизпълнение на решение на съвета, ако има такова.“
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