ПРОЕКТ!
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Oбщинския съвет Завет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.
§1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) т.1 се изменя така:
„т. 1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с
мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците“.
б) т. 2 се изменя така:
„2. одобрява структурата и общата численост на общинската администрация в
общината, кметството по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците“
в) т. 3 се изменя така:
„3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство повече
от половината от общия брой на съветниците“
г) т. 4 се изменя така:
„4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от
общинския бюджет по предложение на кмета с мнозинство повече от половината от
присъстващите общински съветници“.
д) т. 5 се изменя така:
„5. приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и
показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата, с
изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет
по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол,
приема и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство повече от половината от
общия брой на съветниците, като начина на гласуване е поименно“.
е) т. 6 се изменя така:
„6. определя размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство повече
от половината от общия брой на съветниците, като начина на гласуване е поименно“.
ж) т. 7 се изменя така:
„7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на
кметства с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, като
начина на гласуване е поименно“.

з) т. 8 се изменя така:
„8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски
дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните
органи с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, като начина
на гласуване е поименно“.
и) т. 9 се изменя така:
„9. приема решения за ползване на кредити, за предоставяне на безлихвени
заеми и както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за
заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции,
при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство повече от половината от
общия брой на съветниците, като начина на гласуване е поименно“.

й) т. 15 се изменя така:
„15. създава кметства при условията и по ред, определени със закон, с
мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците“.
к) т. 16 се изменя така:
„16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи
територията и границите на общината с мнозинство повече от половината от общия
брой на съветниците“.
л) т. 18 се изменя така:
„18. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на
населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от
общия брой на съветниците“.

м) т. 21 се изменя така:
„21. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителна
компетентност на други органи с мнозинство повече от половината от присъстващите
общински съветници“

н) т. 22 се изменя така:
„22. по предложение на кмета на общината утвърждава показателите по чл. 45,
ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски
наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни
разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси“.
о) създава т. 23:
„23. обсъжда и приема решения по предложения на кметовете на кметства по
въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите
общински съветници“.
п) създава т. 24:
„24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от
него актове“.

2. ал. 2 се изменя така:
„(2) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство от 2/3
от общия брой на общински съветници“.
3. ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 2, Общинският съвет приема правилник за организацията и
дейността на обществения посредник с мнозинство повече от половината от общия
брой на съветниците“.
§2. Чл. 7 се измени така:
„ чл. 7 Първото заседание на общинския съвет се открива и ръководи от найвъзрастния от присъстващите общински съветници“.
§3. чл. 11, се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 1 се изменя така
„(1) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват
предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като
председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет;
3. при поставяне под запрещение;
4. при смърт;
5. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ.
2. В ал. 2, изр. второ се отменя.
3. Създават се ал. 3-5:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 1, прекратяването на пълномощията се извършва, без
да се обсъждат мотивите и без да се гласува. Подадената оставка поражда действие от
обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет, а по т. 3, т. 4 и т. 5 от
момента на настъпване на събитието или влизане в сила на решението на Общинския
съвет.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2, решението на общинския съвет се взема по реда за
избор на председател на съвета.
(5) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на съвета,
нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на
решението, или на следващото заседание. В случаите по ал. 1, т. 3 и т. 4 нов избор се
провежда на първото заседание след настъпване на някое от събитията“.
§4. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а (1) Общинският съвет може да избере от състава на общинските
съветници заместник-председател по предложение на общински съветник или
председателя на Общинския съвет.
(2) Заместник – председателят на Общинският съвет се избира и освобождава с
явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински
съветници.
(3) Заместник - председателят може да бъде предсрочно освободен по реда на чл.
11, ал.1 от настоящия правилник.

(4) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово
отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се
председателства от избран съветник или от заместник-председател, ако има избран
такъв.
(5) Освен да председателства заседанията на Общинския съвет, Заместник –
председателят изпълнява всички други функции на председателя на Общинския съвет,
при неговото отсъствие.
(6) Председателят на Общинския съвет, уведомява заместник-председателя по
неговата ел. поща за всеки конкретен случай, в който ще отсъства, като заедно с
уведомяването може да възложи и конкретни задачи на заместник-председателя.
(7) Заместник – председателят не получава възнаграждение за дейността си, като
такъв.
§5. Чл. 20, ал. 1, се добавя т. 13
„13. при смърт“.
§6. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 1 се изменя така:
(1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии,
както и комисии, предвидени в специални закони и подзаконови нормативни актове. В
състава на комисиите могат да бъдат включени и външни лица като експерти и
консултанти.
2. Създават се ал. 5 и 6:
(5) Общинският съвет избира и освобождава председателите и членовете на всяка
комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.
(6) Броят на членовете на всяка комисия е нечетен. Всяка комисия се състои от
минимум трима членове, освен ако в специален закон не е предвидено друго.
Конкретният брой на общинските съветници, участващи в комисия се определя от
Общинския съвет с решението за нейното създаване.
§7. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 1 се изменя така:
„(1) Ръководството на всяка постоянна и временна комисия се състои от
председател. Той организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа
връзки с други комисии.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4.
(2) Председателите на постоянните и временните комисии не получават
допълнително възнаграждение за дейността си.
(3) Всяка постоянна или временна комисия може да избира от своя състав
заместник-председател, като също не получават допълнително възнаграждение за
дейността си.
(4) При отсъствие на председателя на комисията, заседанията се ръководят от
заместник-председателя, ако има такъв. В случаите, когато такъв не е определен,
заседанието се ръководи от председател, определен от членовете на комисията за всеки
конкретен случай.
§8. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 2 се изменя така:

„(2) В случаите по ал. 1, т.1 на предходната алинея прекратяването на
правомощията се приема от общинския съвет без да се обсъждат мотивите на
искането“.
2. ал. 3 се изменя така:
„(3) Решение по ал. 1, т.2 се приема при обективна невъзможност председателя на
постоянна комисия да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или
неизпълнение на произтичащите от този правилник задължения, по предложение на 1/3
от членовете на комисията или председателя на общинския съвет“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
(4) С решението си Общинският съвет може да избере нов председател на
съответната постоянна комисия по реда на чл. 39. В случай, че с решението не е избран
председател, до избиране на нов председател, комисията се ръководи от председател
избран по реда на чл. 41, ал. 4 от Правилника.
(5) Член на постоянна комисия се освобождава предсрочно с решение на
Общинския съвет при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си или ако
отсъства от три поредни заседания на комисията без наличието на уважителни
причини, по искане на председателя или на член на постоянната комисия.
§9. В чл. 44 се добавя т. 3:
„3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет“.
§10. В чл. 45 се добавя ал. 3, 4 и 5:
(3) Преди заседанието обществеността се информира за предстоящото заседание
на постоянните комисии, като предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на
провеждане на заседанието са обявени на предварително определените за това места в
общината или на официалната Интернет страница на Община Завет.
(4) Председателят на постоянната комисия предлага за включване в дневния ред
всички проекти за решения, разпределени от председателя на Общинския съвет и
предложенията постъпили от членове на комисията. Постоянната комисия определя
дневния ред чрез гласуване с обикновено мнозинство.
(5) Председателят на постоянната комисия изпраща на председателя на
Общинския съвет гр. Завет дневния ред, часа и мястото на заседанията на комисията в
срока посочен по ал. 2.
§11. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 2 се отменя.
2. ал. 3 се изменя така:
„(3) Общинските съветници, които не са членове на съответна комисия, могат да
участват във всички нейни заседания без право на глас“.
§12. В чл. 48а се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 1 се изменя така:
„(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 и 3 от ЗМСМА, постоянните
и временните комисии могат да провеждат заседания от разстояния. В тези случаи се
прилага съответно чл. 57а от Правилника.
2. ал. 2 се изменя така:
Общински съветници, членове на постоянни или временни комисии, които са
поставени под задължителна изолация или карантина, поради COVID-19 или други
причини, с акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето, имат право да участват от
разстояние (дистанционно) по електронен път в заседанията на общинския съвет,

включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за
здравето на потвърден случай на COVID-19, може да участват в заседанието на
съответната комисия. В тези случаи се прилага съответно чл. 57б, ал. 2-11.
3. ал.3 и 4 се отменят.
§13. В чл. 49, ал. 2 се изменя така:
„(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и протоколчик“.
§14. В чл. 50, ал. 2 се изменя така:
„(2) При съвместни заседания се изготвя общ протокол. При различни становища
по обсъждания въпрос, всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което
представя на Общинския съвет“.
§15. В чл. 52, ал. 4 се изменя така:
„(4) С приключване на поставената задача и внасяне на доклад пред Общинския
съвет, се прекратява и дейността на временната комисия“.
§16. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 2 се изменя така:
„(2) Експертите и консултантите по ал.1 могат да участват в работата на
комисиите на Общинския съвет гр. Завет възмездно и безвъзмездно.
2. ал. 3 се изменя така:
„(3) По предложение на Председателя на Общинския съвет гр. Завет и при
съблюдаване на условията по ал.1, кметът на община Завет сключва договор с
конкретния експерт или консултант.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Експертите и консултантите могат да участват в заседанията на съответната
комисия, като дават мнения по разглежданите въпроси или по въпроси, които им
поставя председателят на комисията. Експертите и консултантите представят писмени
становища при поискване от председателят на комисията и се изказват, когато им бъде
предоставена думата.
(5) Права и задължения на експертите и консултантите:
1. Експертите и консултантите участват в работата на постоянните комисии, към
които са предложени.
2. Председателят на съответната комисия в края на всеки месец подписва справка
за участието на експертите в комисията.
3. Не се изплащат възнаграждения на експерти, които за съответния месец не са
участвали в работата на комисия, както и на такива, които не са изпълнили указания на
председателя на съответната комисия за представяне на писмени становища“.
§17. В чл. 56 се създава ал. 3:
„(3) При отсъствие на председателя на общинския съвет, заседанията се откриват
и ръководят от заместник-председателя ако има определен такъв или от избран от
Общинския съвет гр. Завет съветник“.
§18. В чл. 57 ал.4. се изменя така:1. ал. 3 се изменя така:
„(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание.
Решението се приема с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.
Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или
закрито“.

§19. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 1 се изменя така:
„(1)При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 и 3 от ЗМСМА, заседанията
на Общински съвет гр. Завет могат да се провеждат от разстояние (дистанционно)“.
2. ал. 2 се изменя така:
„(2) Председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние по реда на
ал. 1, като за всеки конкретен случай определи начина на провеждането им, като се
спазват съответно установените в закона и правилника изисквания, в това число за
кворум и мнозинство за приемане на решенията, изпращане на материалите и
проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се
осъществява от председателя на Общинския съвет“.
3. ал. 3 се изменя така:
(3) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет
по ал. 1 се извършва с писмена покана и дневния ред на заседанието, изпратена по
електронен път по съответните ел. пощи, посочени от общинските съветници. Дневният
ред и решенията от заседанията се разгласяват по реда на този правилник.
4. ал. 4 се изменя така:
„(4) При провеждане на заседания от разстояние, чрез видеоконференция, на ел.
поща на всеки общински съветник, освен поканата по ал. 3, се изпращат кодове и
данни, в случай, че са необходими за провеждане на заседанието. В началото на
заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на
общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. При възможност се
изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от
заседанието.
5. ал. 5 се изменя така:
„(5) При провеждане на заседание от разстояние, с приемане на решения чрез
неприсъствено гласуване на общинските съветници, освен поканата по ал. 3 се
изпращат проектът на дневен ред и предложените проекти за решения за неприсъствено
гласуване. Изпращането се извършва по реда на ал. 3.
6. Създава се ал. 6
„(6) Всеки съветник следва да изпрати отговор на електронната поща на
Общинския съвет Завет - zavet_ob@zavet-bg.com. В отговора се посочва начина по
който гласува ”за“, „против“, „въздържал се“, по предложените проекти за решения по
въпросите, включени в дневния ред на заседанието, като могат да излагат мотиви за
начина, по който гласуват. Отговорът може да се изпрати чрез писмо в свободен текст,
попълнен директно по ел. поща или към писмото в ел. поща да се прикачи файл. В
случаите, когато общински съветник, изпрати писмо по ел. си поща с прикачен файл в
pdf формат, подписано и да съдържа имената на общинския съветник, изписани
саморъчно, освен в случаите, когато е подписано с електронен подпис.
7. Създава се ал. 7.
„(7) Всеки получен отговор по реда на ал. 6, се смята за действителен.
8. Създава се ал. 8.
„(8)“ Въз основа на постъпилите отговори от общинските съветници с изразения в
тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното
гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските
съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения
се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.
9. Създава се ал. 9.

„(9) В дневния ред на насроченото заседание по ал. 1 се посочва имейл адрес за
предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани,
представители на юридически лица, на институции, журналисти и други
заинтересовани страни и се обявява на интернет страницата на Община Завет в срок не
по – късно от 3 дни, преди провеждане на заседанието“.
10. Създава се ал. 10.
„(10) Всички присъстващи на заседанието лица, отсъстващите членове на
общинския съвет с посочване на причините за отсъствието, както и поименното
гласуване на всеки член, се отразяват в протокола от председателстващия заседанието и
протоколчика. В протокола се отбелязват и постъпилите по ал. 9 предложения и
становища
§20. Създава се чл. 57б:
„чл. 57б. (1) Общински съветници, поставени под задължителна изолация или
карантина, поради COVID-19 или други причини, с акт на орган по чл. 61 от Закона за
здравето, имат право да участват от разстояние (дистанционно) по електронен път в
заседанията на общинския съвет, включително ако са близки контактни по смисъла на
акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19.
(2) Общински съветници, отговарящи на условията по ал. 1 и желаещи да участват
в заседания на общинския съвет, в срок до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на
Общинския съвет е необходимо да информират по ел. поща председателя на
Общинския съвет за конкретното обстоятелство.
(3) Техническият сътрудник към Общински съвет - Завет, изготвя списък на
лицата по ал. 2 и го предава на председателя на Общинския съвет.
(4) Председателят на Общинския съвет извършва проверка на наличието на
условията по ал. 1 и след като установи наличието им, на всеки общински съветник,
включен в списъка, най – късно до 10 мин. преди началния час в деня на съответното
заседание на общинския съвет, председателят на Общинския съвет изпраща линк за
регистрация в интернет платформата за видеоконферентна връзка и участие в
заседанието.
(5) При проверка на кворума, общинските съветници се регистрират чрез
визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието.
Председателят ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се
добавят в протокола от заседанието.
(6) Председателят открива заседанието, когато броят на присъстващите общински
съветници, заедно с регистрираните чрез визуализиране, е повече от половината от
общия брой общински съветници. Общински съветник, който не желае да участва в
проверка на кворума, напуска платформата.
(7) При желание за изказване, реплика, дуплика или по процедурни въпроси
общинският съветник по ал. 5, заявява желанието си чрез заявка - изпращане на
съобщение до всички участници в платформата. Председателят дава и отнема думата на
общинския съветник чрез платформата. Общинският съветник се изказва, когато е
получил думата от председателя на комисията.
(8) Общинският съветник по ал. 5 участва в обявено гласуване след приключване
на гласуването на общинските съветници в залата, като лично и устно заяви своя вот "за", "против" или "въздържал се". Резултатите от съответното гласуване се сумират и
председателят обявява общия резултат.
(9) Общинските съветници, които участват дистанционно по електронен път в
заседанията, използват свои технически средства и осигуряват за своя сметка връзка с
интернет.

(10) Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите
заседания на общинския съвет.
(11) За участието си в заседанието, общинският съветник по ал.1 не получава
възнаграждение“.
§21. В чл. 74, ал. 1 се изменя така:
„(1) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване, освен ако
Общинския съвет реши гласуването да бъде тайно или в закон е предвидено
гласуването да е тайно.“
§22. чл. 82 се изменя така:
„чл. 82 Поправки на явни фактически грешки в приетите от Общинския съвет
актове, се извършват с решение на Общинския съвет, след консултации с вносителя и
докладчика“.
§23. В чл. 83, ал. 1 се изменя така:
„ (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите
към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината, от заместниккметовете, по въпроси свързани с ресора им, както и от кметове на кметства и от
лицата, предвидени в закон.“
§24. В чл. 103, ал. 2 се изменя така:
„ (2) Кметът на Общината изпраща на общинския съвет административните
актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение
на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.“
§25. В чл. 109, се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 1 се изменя така:
„(1) Общинското сътрудничество се осъществява по реда на чл. 59 – 64 от
ЗМСМА.
2. ал. 2 и 3 се отменят.
§26. Чл. 110 се отменя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§27. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.влиза в сила
след публикуването му на интернет страницата на община Завет.

ЕРСИН ИСМАИЛ
Председател на Общински съвет гр. Завет

