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 ЗМСМА.
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.
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.
Промените в правилника целят хармонизирането му с действащото
законодателство, осигуряване на публичност и прозрачност в работата на
Общинския съвет.
По този начин се очаква да бъде постигната приемственост както между
самите местни органи на власт, така и между тях и гражданите.
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.
Финансови средства за прилагане на правилника не са необходими.
Съгласно чл. 26, ал. 2, вр. с чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове
проектът е публикуван за предложения и становища.
Очакваме Вашите предложения и становища до 21.12.2011 г. на адрес:
obskavarna@kavarna.bg

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.

§1. В чл.1 след текста ”взаимодействието му с” се добавя „кмета на
общината и”.
§2. В чл.3, ал.1 след текста „взаимодействието им с” се добавя „кмета на
общината и”.
§ 3. В чл.5, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В точка 2 след думата “одобрява” се добавя “общата численост и”.
2. В точка 5 след думата “контрол” се добавя “на всяко тримесечие”.
3. В точка 9 думите “и за емитиране на облигации” се заменят с “, 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”.
4. В точка 11 след думата “общината” се добавя “, които отразяват и
европейските политики за развитие на местните общности”.
5. Създава се нова т.23 с текст:
“Взема решение за обявяване на определен ден за празничен и
неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място по
предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител с
мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници”.
6. Създава се нова т.24 с текст:
“Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на
приетите от него актове”.
7. В ал.2 думите „може да избере” се заменят с „избира”.
§ 4. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 след думите “Общинският съвет” отпада текста “може да”.
2. Създава се нова алинея 3 с текст:
„(3) Заместник-председателят на общинския съвет има следните
пълномощия:
1. замества председателя на общинския съвет за времето на отсъствието
му;
2. ръководи заседанието при участие на председателя в разискванията по
даден проект за решение;
3. ръководи заседанието в случай че, общинския съвет взема решения,
които се отнасят до имуществени интереси на председателя или до интереси на
съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен,
включително и по сватовство, до втора степен включително;
4. ръководи заседанието при предсрочно прекратяване на правомощията
на председателя и при обсъждане на дейността му.”
§ 5. В чл.14, ал.1 се създава нова точка 3 с текст „влизане в сила на акт, с
който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.”

§ 6. В чл.14а се правят следните допълнения:
1. В ал.1 се създава нова точка 4 с текст „при влизане в сила на акт, с
който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.”
2. В ал.2 думите „по ал.1, т.2 и 3” се заменят с думите „по ал.1, т.2, 3 и 4”.
§ 7. В чл.15 текста ”или избран от общинския съвет съветник” се
заличава.
§ 8. В чл.16, ал.1 т.12 текста ”в местния печат или на официалната
Интернет страница на общината” се заменя с “на официалната Интернет
страница на общината и/или в местния печат”.
§ 9. Чл.19 става чл.18, а чл.18 става чл.19.
§ 10. В новия чл.18 се правят следните изменения:
1.Досегашната т.2 става т.3.
2.Създава се нова т.2 с текст: „заместник-председателя”.
§ 11. В новия чл.19 се правят следните изменения:
1. Т.1 отпада.
2. Т.2 става т.1, т.3 става т.2 и точка т.4 става т.3.
§ 12. В чл.21, се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
а) В т.4 се заличава „устно”.
б) В т.6 се добавя ново изречение: “Времето на служебна заетост се
удостоверява от председателя на общинския съвет.”
в) Създава се нова точка 9 с текст „Общинският съветник може да бъде
командирован с негово съгласие извън територията на Общината във връзка с
изпълнението на неговите функции. Командироването се извършва от
председателя на общинския съвет.
2. В ал.4 след думите „месечното възнаграждение” се добавя „за всеки
отделен случай. Санкциите не могат да надвишават размера на общото месечно
възнаграждение. Присъствието се удостоверява с присъствен лист, заверено
копие от който се предоставя в общинска администрация.”
§ 13 В чл.22 т.5 думата „присъствена книга” се заменя с „присъствен
лист”.
§ 14. В чл.25 се правят следните изменения:
1. Отпада текста:
„Вранино
– 3 съветници
Видно
- 3 съветници
Раковски
- 3 съветници
Свети Никола - 3 съветници
Топола
- 3 съветници”
2. Числото „5” навсякъде се заменя с числото „3”.
§ 15. В чл.26 думите „Закон за допитване на народа” се заменят с думите
„Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление”.
§ 16. Чл. 28, 29, 30, 31, 32 и 33 се отменят.
§ 17. В чл.37 се правят следните изменения и допълнения:
1.
Заличава се текста “по чл.30-34 от този правилник”.
2. След думата „предвидени” се добавя „в Етичния кодекс за поведение и
политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт
на територията на община Каварна”.
§ 18. В чл.41, ал.2 числото „5” се заменя с числото „3”
§ 19. В чл.42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал.1.
2. Създава се нова алинея 2:
„(2) Не могат да се образуват групи от независими общински съветници,
както и да се сливат и разделят съществуващи групи.”

§ 20. В чл.46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 се заличава т.5.
2. Т.6 става т.5 и т.7 става т.6
3. В т.2 думите „туризъм и екология” се заменят с „екология, туризъм
и земеделие”.
4. В новата т.5 думата „интеграция” се заменя с „работа”.
5. В новата т.6 след „законност” се добавя „етика”.
§ 21. В чл.51 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.4 се добавя второ изречение: „По изключение комисиите могат да
решават отделни заседания да са закрити”.
2. Създава се нова ал.(5):
„(5) За заседанията на постоянните комисии и дневния им ред се
уведомяват вносителите на проектите за решения, както и кмета на общината,
който осигурява присъствието на компетентен представител на
администрацията.”
§ 22. В чл.53 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.1 след текста се добавя „в срок до 15 дни преди датата, за която е
планирано заседание на общинския съвет за съответния календарен месец.”
2. В ал.3 след думите ”или негов” се добавя „компетентен”.
§ 23. В чл.61, ал.1 текстът „председателя на съвета и кмета на общината
след консултации с групите общински съветници, приема стратегия и програма
с приоритетите на общината за срока на мандата си” се заменя с „кмета на
общината приема програма с приоритетите на общината за срока на мандата
си”.
§ 24. В чл.63, ал.2 текстът ”чрез местния печат и/или на официалната
Интернет страница на общината” се заменя с “на официалната Интернет
страница на общината и/или в местния печат”.
§ 25. В чл.64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думите „ , подпомаган от председателския съвет,” се заличават и
числото “5” се заменя с “4”.
2. В ал.3 след думата „съвета” се добавя „може да” и след думата
“граждани” се добавя ”само ако исканията са постъпили в писмен вид до един
ден преди заседанието на общинския съвет”.
3. В ал.4 думите „председателският съвет” се заменят с „председателят на
общинския съвет”.
§ 26. В чл.66 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал.1 числото “5” се заменя с “4” и след края на текста се добавя ново
изречение: „Получаването на поканите и материалите за заседанието на
общинския съвет се удостоверява писмено от общинските съветници или
посочено от тях лице”.
1. В ал.2 да се добави в края на изречението „само при условията на чл.65
от настоящия правилник”.
§ 27. В чл.71, ал.4 след думите „нетрезво състояние,” се добавя „под
въздействието на психотропни вещества, въоръжени, ”.
§ 28. В чл.80, ал.1 думите „имат право да” се заличават.
§ 29. В чл.93 се създава се нова ал.3:
„(3) Проектите на нови нормативни актове (правилници, наредби,
инструкции), както и за изменение и допълнение на приети такива, се
публикуват заедно с мотивите на интернет страницата на общината най-малко
14 дни преди внасянето им за разглеждане от общинския съвет. Проектите се
обсъждат от общинския съвет заедно с представените становища и
предложения.”
§ 30. В чл.95, ал.1 цифрата „3” се заменят с ”2”.
§ 31. Чл.99 изменя така:
„Чл.99. Председателят на общинския съвет в случаите на оспорване на
решение на съвета от кмета на общината или областния управител спазва
разпоредбите на чл.45 от ЗМСМА.”
§ 32. В чл.101, ал.3 текстът ”чрез местните печатни и електронни медии
или Интернет” се заменя с “на официалната Интернет страница на общината
и/или местните печатни и електронни медии”.
§ 33. В чл.105 се правят следните изменения:
1. В ал.1 текстът ”чрез средствата за масово осведомяване и/или
Интернет” се заменя с “на официалната Интернет страница на общината и/или
средствата за масово осведомяване”.
2. В ал.2 текстът “в местен вестник и/или на Интернет страница на
общината” се заменя с “на официалната Интернет страница на общината и/или
в местен вестник”.
§ 34. В чл.106, ал.1 се добавя ново изречение „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.”

§ 35. В чл.108, ал.1 изречение второ се заменя с текста ”Отговорът е
писмен” и в изречение трето думите „трябва да бъде писмен” се заменят с
думите „може да бъде устен”.
§ 36. В чл.115 думата „шестмесечен” се заменя с „тримесечен”.
§ 37. Чл.116 се изменя така:
1. В ал.1 след думите „по чл.21 от ЗМСМА” се добавя „в 14-дневен срок
от получаването им.”
2. Ал.3 и ал.4 се отменят.
§ 38. Чл.117 и 118 се отменят.
§ 39. В чл.119, ал.1 се заличава текста “могат да” и думата „да” преди „се
изказват”.
§ 40. В чл.120 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл.120 става ал.1.
2. В ал.1 текста „на всеки три месеца” се заменя с „два пъти годишно”.
3. Добавя се нова ал.2 с текст:
„(2) Председателят на общинския съвет командирова кмета на общината
в чужбина. Средствата за командировки в чужбина се утвърждават от
председателя на общинския съвет след предварително изготвяне на сметка по
образец, утвърден от министъра на финансите. За командировките в страната
кметът на общината на всяко тримесечие изготвя писмен отчет за получените
командировъчни пари, който се одобрява от общинския съвет.”
§ 41. В чл.122 се изменя с текста:
“Чл.122. Секретарят на общината организира публикуването на всички
решения и актове на общинския съвет на Интернет страницата на Община
Каварна в 7–дневен срок от от заседанието, на което са приети.”.
§ 42. В чл.125, ал.1 след думата “одобрява” се добавя “общата численост
и”.
§ 43. В чл.130, ал.1 се създава нова т.9:
“9. участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен
глас. Те изказват становище и се изслушват задължително при обсъждане на
въпроси, отнасящи се до съответното населено място.”
§ 44. Глава дванадесета става Глава тринадесета.
§ 45. Създава се нова Глава дванадесета със следното съдържание:

„Глава дванадесета
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА.
Чл. 131. (1) Международните връзки на Община Каварна се организират
от общинския съвет в съответствие с определения бюджет. Общинското
сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за
сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет.
(2) Предложения за изпращане на делегации на Община Каварна в
чужбина се обсъждат и решават от общинския съвет.
Чл.132. (1) Общинският съвет упражнява правомощията си по чл. 21, ал.
1, т. 15 от ЗМСМА и осъществява контрол върху изпълнението.
(2) Проект на договор за сдружаване се разглежда от постоянните
комисии на общинския съвет съобразно материята на договора и предмета на
дейност на съответните комисии, които се произнасят по него в определен от
председателя на общинския съвет срок.
(3) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато
предложението не е направено от него.”
§ 46. В глава тринадесета „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ” се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният § 3 става § 4.
2. Създава се нов § 3:
„§3 Тълкуването на Правилника дава органа, който го издал.”

