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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР.ГОДЕЧ 

 
 

 
                                                       П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от 
 

Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч 
 

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет- Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 

 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
На третото си заседание за 2015 г. Общински съвет-Годеч прие Решение №14, Протокол 

№3/04.12.2015 г., с което прие Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-
Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

В процеса на работа възникнаха несъответствия с нормативните документи от по-висока 
степен, което налага синхронизирането му със ЗМСМА като основен нормативен акт за 
местното самоуправление, и въз основа на който се изготвя Правилникът за организацията и 
дейността на общинския съвет. 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и ал.3  от ЗМСМА, 

при спазване на изискванията на  чл.75-79 от АПК, чл. 11, ал.3, чл.15, ал.1, чл. 26 и чл.28 
от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет –Годеч да вземе следното 

 
 
           ПРОЕКТ! 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Общинският съвет изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

 
§ 1. Алинея 1, т.5 на чл. 5 придобива следната редакция:„Приема и изменя годишния 

бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му с поименно 
гласуване, което се отразява в протокола'' 

§ 2.Алинея 1, т.6 на чл. 5 придобива следната редакция: „Определя размера на 
местните такси с поименно гласуване, което се отразява в протокола'' 

§ 2.Алинея 1, т.24 на чл.5 се променя, както следва: „Избира и освобождава 
председателя на общинския съвет” 

§ 3.Алинея 2 на чл.6 се променя, както следва: „Общественият посредник се избира и 
освобождава с мнозинство от 9 общински съветници 2/3 от общия брой на общинските 
съветници” 

§ 4. Чл.9 да отпадне: „Под председателството на най-възрастния общински 
съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на 
Общинския съвет” 
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§ 5. Алинея 2 на чл.14  придобива следната редакция: „Общинският съвет 
избира заместник-председател по предложение на общински съветник, партия, 
коалиция или група, представени в Общинския съвет.” 

§ 6. Чл.15, ал.3 се променя, както следва: „В случаите по ал.1, т.2, решението на 
Общинския съвет се взема по реда на чл.10 и чл.13” 

§ 7. Чл.19, ал.4 се променя, както следва: „Председателят на Общинския съвет 
ползва платен годишен отпуск в размер на 37 работни дни.” 

§ 8. Чл.21, ал.3 се променя, както следва: „При отсъствие на общинския съветник 
от заседание на общинския съвет месечното възнаграждение се намалява с 50% за 
едно заседание на ОбС.” 

§ 9. Чл.21, ал.4 се променя, както следва: „ При отсъствие на общинския 
съветник от заседание на постоянна или временна комисия към ОбС , за чийто член е 
избран съветника, месечното възнаграждение се намалява с 30% за заседания на 
комисии на ОбС, проведени в един ден, независимо от техният брой.”           

§ 10. Чл.21, ал.5 се променя, както следва: „Общият размер на възнаграждението 
на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 60 на сто от 
средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния 
месец.” 

§ 11. Чл.21, ал.6 се променя, както следва: „Средствата за възнаграждение на 
общинските съветници, както и пътните и други разноски, направени от общинския 
съветник във връзка с работата му в съвета се осигуряват от общинския бюджет в 
рамките на бюджета, предвиден за Общински съвет.” 

§ 12. Чл.22, т.3 да отпадне и съответно да се промени номерацията на останалите 
точки, както следва: т.4 става т.3, т.5 става т.4, т.6 става т.5, т.7 става т.6, т.8 става 
т.7, т.9 става т.8. 

§ 13. Чл.22, т.6(нова5) се променя, както следва: „Да се подписва в присъствения 
лист за всяко заседание на общинския съвет и в протокола от заседанието на 
постоянната комисия, в която е участвал.” 

§ 14. Чл.23, ал.1, т.2 се допълва, както следва: „Когато е осъден с влязла в сила 
присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или 
лишаване от право да заема държавна длъжност.”  

§ 15. Чл.23, ал.2 се допълва, както следва: „Обстоятелствата по ал.1 се 
установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат в 
тридневен срок от издаването им. В случаите по ал.1, т.3 в тридневен срок от 
подаването на оставката, председателят на Общинския съвет я изпраща на 
Общинската избирателна комисия.” 

§ 16. Чл.23, ал.2 се допълва, както следва: „Преди началото на първото заседание 
на Общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в 
сила на решението на Общинската избирателна комисия новоизбраният общински 
съветник полага клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА; 

§17. Чл.26, ал.1 да отпадне текста: „Както и по въпроси, отнасящи се до интереси 
на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно 
съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес” 

§ 18. Ал.2 от чл.45 да отпадне 
§19. Чл.46, ал.1 да се допълни: „Председателят на общинския съвет може да не бъде 

избиран за член на постоянна комисия” 
§ 20. Чл.51 да се допълни: „…или упълномощено от него длъжностно лице” 
§ 21. В чл.54 думата „експерти” да се замени с думата „служители” 
§22. Чл.55, ал.2 да се измени и допълни: „Протоколът се подписва от председателя 

на комисията и от всички присъстващи членове на комисията”. 
§ 23. Чл.58, ал.1 да се допълни: „……с решение на общински съвет” 
§24.Чл.59, ал.1 да се измени и допълни: „По разглежданите въпроси постоянните 

комисии приемат доклади, становища, предложения и препоръки, с мнозинство повече 
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от половината от присъстващите членове с явно гласуване, които се предават в 
общинския съвет” 

§25.От чл.60 да отпадне текстът: „след консултации с групите общински 
съветници” 

§ 26. Към чл.62 да се добави нова ал.4: „При събития, за които се налага спешно 
свикване на заседание на общински съвет Председателят насрочва извънредно 
заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда 
заседанието. Материалите за извънредното заседание могат да бъдат раздадени и на 
самото заседание. В тези случаи общинските съветници могат да бъдат уведомени  в 
по-кратък срок, но не по-малко от 3 /три/ дни преди заседанието. В същият срок се 
обявява и проектът на дневен ред за провеждане на извънредното заседание.” 

§ 27. Към чл.62 да се добави нова ал.5: „При необходимост Общинският съвет 
може да взима решения на подписка, организирани от Председателя на ОбС. В тези 
случаи задължително присъстват всички съветници и  вносителят на докладната 
записка или предложение. Не може да бъдат взимани на подписка повече 5/пет/ 
решения за една календарна година. 

§ 28. От чл.98 да отпадне текстът: „освен ако в закон не е предвидено друго”.` 
§ 29. Чл.101 ал.1 и ал.2 да отпаднат: „(1) Общинският съвет приема решение с 

което определя предмета, формите, датата, мястото и процедурните правила за 
провеждане на обществени обсъждания, предвидени в специални закони; 

(2) Оповестяването се извършва по реда на ал.3, а съставянето на протоколи 
за проведените обсъждания – по реда на ал.4 от предходния член.” и съответно 
следващите да се преномерират 

§30. От чл.106, ал.3 да отпадне текстът: „….в местния вестник….: 
§31. Чл.118, ал. 1 да се измени така: „Кметът на Общината организира 

изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за 
изпълнението им два пъти годишно. Отчетът обхваща решенията на Общински 
съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно изпълнение и 
съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение;  

§32. От чл.122 да отпадне ал.3: „Проекти за решения, внесени от общински 
съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, 
освен ако не касаят организационната работа на съвета.” 

§33. Чл.123 да отпадне: „Кметът на общината организира изпълнението на 
решенията на Общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските 
наместници и общинската администрация и се отчита за това на всеки три месеца.” 
и съответно следващите да се преномерират. 

§33.  Ал.1 от чл.133 да отпадне: „Назначените от кмета кметски наместници 
могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет, на заседанията на 
комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до 
съответните населени места”, ал.2 стане ал.1, а чл.79, ал.1 да придобие следната 
редакция: „Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници 
имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.” 

 
    

 

ВНОСИТЕЛ: 

Мария Владимирова 
Председател на ОбС-Годеч 

 
 
 

 


