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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ  
КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 2 

 

Днес, на 19.11.2007 г., от 13.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, започна второто заседание на Временната комисия за изработване на проект за 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, на което присъстваха: 

1. Байчо Петров Георгиев – Председател на комисията. 
2. Александър Иванов Иванов – член. 
3. Ахмед Назиф Феим – член.  
4. Йордан Георгиев Великов– член. 
5. Светлозар Милчев Донев – член. 
6. Сезер Юсеин Сабах – член. 

 

Отсъства по уважителни причини: Енчо Петров Стоянов – болен. 
 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане на проекта за Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от раздел VІІІ 
до раздел ХІІІ включително. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: 
Продължаваме с разискванията по Правилника от раздел VІІІ до края му. Нека всеки 

един от вас изложи забележките си по тази част, за да го коригираме своевременно и 
предложим за приемане от ОбС.   
  

 В разискванията по проекта участваха: 
1. Александър Иванов: 

 В чл. 66, ал. 1 да се поправи срока за подготовка на дневния ред – от 5 дни на 7. В 
чл. 67, ал. 1 е допусната според мен техническа грешка. Там е записано за срока по чл. 68, 
ал.1, а трябва да бъде чл. 66, ал. 1. 

2. Светлозар Донев: 
В чл. 68, ал. 1 да остане само първото изречение. Другите изречения повтарят 

текстове от правилника – чл. 22. 
3. Ахмед Феим: 
В чл. 71, ал. 1 да се предвиди възможност да се включват в дневния ред и точки, 

които по изключение се предлагат устно, но след което да се представят писмено. 
4. Йордан Великов: 

 В чл. 83, ал. 1 да се запише изрично, че гражданите могат да се изказват само след 
решение на ОбС.  

5. Сезер Сабах: 
 Да се помисли по въпроса за възнаграждението на зам.-председателя на общинския 
съвет. Няма ли да е по-правилно, ако то е % от получаваното възнаграждение на 
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Председателя. Освен това не ли по-правилно председателя и секретаря на комисия да 
получават еднакво възнаграждение.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Одобрява предложения проект за Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от 
раздел VІІІ до раздел ХІІІ включително, които да придобие следния вид: 

 

VІІІ. ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Чл.63. (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след 
консултации с групите общински съветници, приема стратегия и програма с приоритетите на 
общината за срока на мандата си. 

(2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като 
определя темите и датите на заседанията по тримесечни планове. 

(3) Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това 
място в общината.    

Чл.64. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината. 
(2) Времето на едно заседание е до 8 часа, което се разпределя в две части с пауза от 1 час 

и с почивки по 15 минути за всеки час. 
(3) Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието до 1 час. 
Чл.65. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат на датите, приети с плана. Когато 

важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на общинския 
съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез служителя определен от общинската 
администрация да подпомага дейността на общинския съвет.    

(2) Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира 
обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на 
провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез 
местните печатни и електронни медии и на официалната Интернет страница на общината 
(Общинския съвет).  

Чл.66. (1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет, 
подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 7 (седем) дни 
преди датата на заседанието.  

(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища 
на комисиите на общинския съвет. 

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят 
на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и 
определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание, в началото на 
следобедното заседание. 

(4) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на 
общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които 
са по обществено значими въпроси. 

Чл.67. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на 
неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 66, ал.1, ако се регистрират при служителя 
определен от общинската администрация да подпомага дейността на общинския съвет, не по-късно 
от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден. 

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:  
1. настъпването на непридвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии 

със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на 
решение; 

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената 
процедура. 
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(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет. 
Чл.68. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на 

общинските съветници за заседанието.  
(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на 

общинските съветници и в деня на неговото провеждане, преди неговото започване. 
(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от 

областния управител, уведомлението се извършва от служителя определен от общинската 
администрация да подпомага дейността на общинския съвет. 

Чл.69. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател: 
1. по негова инициатива; 
2. по искане на една трета от общинските съветници; 
3. по искане на една пета от избирателите на общината; 
4. по искане на областния управител. 
(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, 

което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако 
заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се 
провежда в 7-дневен срок от свикването. 

(3) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от неговия председател. 
(4) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и 

ръководят от заместник-председател на съвета. 
Чл.70. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече 

от половината общински съветници. 
(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и 

ръководят от определения от него, заместващ го заместник-председател. 
(3) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка 

почивка или прекъсване на заседанието. 
(4) По преценка на председателя или по искане на група на общински съветници проверка 

на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието. 
(5) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или 

чрез поименно прочитане на имената им от председателя. 
Чл.71. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред. 
(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на 

гласуване само ако са депозирани в писмен вид (по изключение – устно, след което се представя в 
писмен вид) преди началото на заседанието по реда на този правилник. 

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в 
гласувания дневен ред. 

Чл.72. (1) Заседанията на общинския съвет са открити. 
(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да 

бъдат закрити. 
(3) Предложение за закрито заседание могат да правят всеки общински съветник или кмета 

на общината. 
(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно 

резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито. 
(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично. 
Чл.73. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.  
(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на 

граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.  
(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни 

да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места. 
(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво 

състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се 
отстраняват от заседанието. 
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Чл.74. (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските 

съветници. 
(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя. 
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка. 
(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на 

изказващите се в зависимост от поредността на заявките. 
(5) Председателят дава думата на предсeдателите на групите общински съветници, а при 

тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките 
на дискусиите по въпроси от дневния ред.  

(6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите 
общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. 
Изказванията са до 3 минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.  

Чл.75. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания 
за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот. 

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за 
провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение 
и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за: 

1. прекратяване на заседанието; 
2. отлагане на заседанието; 
3. прекратяване на разискванията; 
4. отлагане на разискванията; 
5. отлагане на гласуването. 
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 (две) минути, без да се 

засяга същността на главния въпрос. 
Чл.76. Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го 

предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата. 
Чл.77. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред 

като продължителността на изказването не може да превишава 5 (пет) минути. 
(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по 

предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това. 
Чл.78. (1) Общинският съветник има право на реплика. 
(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави 

веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 (две) минути. 
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 2 (две) реплики. 
(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на 

отговор (дуплика) с времетраене до 2 (две) минути след приключване на репликите. 
Чл.79. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 (три) минути, когато в 

изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на 
заседанието. 

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот 
в рамките на 2 (две) минути след гласуването. 

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при 
обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал. 

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 2 (двама) общински 
съветници. 

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване 
на процедурни въпроси. 

Чл.80. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява 
разискванията за приключени. 

Чл.81. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински 
съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се 
обсъжда. 
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Чл.82. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право 

да присъстват на заседанията на общинския съвет.  
(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по 

негово искане. 
(3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства 

и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните 
кметства или населени места. 

Чл.83. (1) След решение на общинския съвет, гражданите могат да се изказват, да отправят 
питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската 
администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на 2 (две) 
минути. 

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 3 (три) минути. 
Чл.84. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото 

заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор. 
(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или 

проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание. 
(3) Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера 

и съдържанието на поставения въпрос. 
Чл.85. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни 

причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено 
време. 

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 10 минути 
веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано  

(3) Всички присъстващи в залата на общинския съвет са длъжни да ползват мобилните си 
телефони на тих режим. 

Чл.86. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския 
съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на група общински съветници. 

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, 
първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.  

Чл.87. (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се 
извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници 
общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно. 

(2) Явно гласуване се извършва чрез: 
1. вдигане на ръка, 
2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с “да”, “не”, 

“въздържал се”, 
3. или саморъчно подписване. 
(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец. 
Чл.88. Предложение за гласуване по чл. 87, ал. 2, т. 3 или за тайно гласуване може да бъде 

направено от всеки общински съветник. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. 
Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение. 

Чл.89. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания. 
Чл.90. (1) Гласуването се извършва по следния ред: 
1. предложения за отлагане на следващо заседание; 
2. предложения за отхвърляне; 
3. предложения за заместване; 
4. предложения за поправки; 
5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки; 
6. предложения за допълнения; 
7. основното предложение. 
(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда 

на постъпването им. 
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Чл.91. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината 

от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго. Ако има повече от 
две предложения, за прието се счита предложението получило най-много гласове. 

Чл.92. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага. 
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след 

приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. 
Резултатът от повторното гласуване е окончателен. 

Чл.93. (1) За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол. Протоколът се 
води от секретар, който служител определен от общинската администрация да подпомага дейността 
на общинския съвет и се подписва от него и от председателя на общинския съвет, а в негово 
отсъствие от зам.-председателя. 

(2) Срокът за изготвяне на отделните решения от протокола за проведеното заседание е 
тридневен. 

 (3) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на 
комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.  

(4) Преписи от решенията на общинския съвет се изпращат задължително на Кмета на 
община Две могили в 7-дневен срок за разпореждане до съответните служби на общинската 
администрация относно изпълнението им. 

(5) Преписи от решенията на общинския съвет се издават в 10-дневен срок на всички 
заинтересувани органи, лица и организации извън общинската администрация. 

(6) Други преписи се издават с разрешение на председателя на общинския съвет. 
(7) Заверени преписи от протоколите от заседанията на общинския съвет се изпращат на 

областния управител и на кмета на общината в тридневен срок от подписването им. 
Чл.94. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на 

грешки в 7-дневен срок от изготвянето му. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на 
следващото заседание. 

Чл.95. (1) Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват след 
мотивирано писмено искане на общински съветник по нареждане на председателя на общинския 
съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на 
следващото заседание. 

(2) Групите на общинските съветници получават копие от решенията на Общинския съвет. 
 

ІХ. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ 
АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Чл.96. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към 
тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на 
общината се внася от кмета на общината. Проектите се внасят в деловодството на общинския съвет 
в срок не по-малко от 20 (двадесет) дни преди заседанието. 

(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на 
проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение. 

(3) Когато вносителят е общински съветник или група общински съветници, предложението 
се изпраща на кмета на общината за становище по предложения проект за решение. 

Чл.97. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните 
комисии. 

(2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект 
за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии. 

(3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят 
председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. 
Той се произнася по направените възражения в същия срок. 

Чл.98. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 2 дни от 
предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на 
общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение с 
мотивирано становище. 
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(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от 

водещите комисии не по-късно от 7 (седем) дни от тяхното внасяне. 
(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, 

изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на 
гласуване независимо от становището на водещата комисия и при неизпълнение на условията по 
ал.1. 

Чл.99. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и 
допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на 
общинските съветници не по късно от 7 (седем) дни преди заседанието на общинския съвет, а по 
изключение – не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани. 

(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша 
становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на 
които той е бил разпределен. 

Чл.100. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли по всяко време на 
заседанието до гласуването му. 

Чл.101. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския 
съвет решения до кмета на общината и областния управител 7-дневен срок от приемането им, 
освен ако в закон не е предвидено друго. 

Чл.102. (1) Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на 
общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите, 
посочени в чл.45, ал.6 от ЗМСМА. 

(2) Председателят на общинския съвет докладва пред общинските съветници акта на кмета 
и мотивите към него. 

(3) Оспореното решение се включва в дневния ред на общинския съвет на първото 
заседание, следващо заседанието на което е прието. 

(4) Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от всички 
общински съветници. 

(5) Ако са оспорени само отделни текстове от акта на общинския съвет се гласуват само 
текстовете, които са оспорени. 

Чл.103. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за 
решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите 
на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за 
решения.  

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема 
решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, 
мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането. 

(3) Председателят на общинския съвет, чрез служителя определен от общинската 
администрация да подпомага дейността на общинския съвет уведомява заинтересованите лица и 
оповестява чрез местните печатни и електронни медии или Интернет решението по ал. 2 най-малко  
3 дни преди датата на обсъждането. 

(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се 
съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и 
становищата на постоянните комисии. 

Чл.104. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи 
общински съветници. 

Чл.105. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя 
за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет. 

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са 
длъжни да се произнесат в срок от 7 дни от разпределянето му. 

Чл.106. (1) Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и 
приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет. 

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в архива на 
общинския съвет. 
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(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се 

заверява от него. 
Чл.107. (1) Проектите за наредби се приемат на две гласувания, които се правят в различни 

заседания. 
(2) Общинският съвет може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно 

заседание. Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането не са направени 
съществени предложения за изменение и допълнение на проекта. 

(3) На първо гласуване проектът се разглежда след като Общинският съвет изслуша 
докладите на водещата комисия, становището на вносителя в рамките на 10 минути и доклади на 
други комисии, на които той е бил разпределен, ако такива са постъпили. 

(4) При първото гласуване проектът се обсъжда в цялост. Общинските съветници се 
произнасят по основните положения на проекта. 

Чл.108. (1) Общинският съвет обсъжда и приема проектите на второ гласуване глава по 
глава, раздел по раздел или текст по текст. 

(2) При второто гласуване се обсъждат само предложения на водещата комисия, включени в 
доклада й. Допустими са и редакционни поправки. Предложенията, които противоречат на 
принципите и обхвата на приетия на първо гласуване проект, не се обсъждат и гласуват. 

(3) Общински съветник може да обосновава направени предложения в рамките на пет 
минути за всяко предложение. 

Чл.109. (1) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните 
или нецелесъобразните актове на Общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове 
пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите 
административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не 
може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с 
организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии. 

(2) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на 
председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му. 

(3) Председателят на общинският съвет разпределя на водещата комисия постъпилото от 
кмета на общината оспорване на решение на съвета в тридневен срок от получаването им и 
възлага изготвяне на становище. 

(4) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 
14-дневен срок от получаването му. 

(5) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния 
административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от 
изтичане на срока по ал. 4, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него. 

(6) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново 
обсъждане акт. 

(7) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в 
закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници. 

(8) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред 
съответния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.  

(9) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на 
общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, 
установени със закон.  

Чл.110. (1) Всички актове на общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на 
местната общност чрез : 

1. Обнародване във вестник “Нива”; 
2. Интернет страницата на Община Две могили (на Общинския съвет); 
3. Пряко ползване в сградата на общината, при условията на чл.22, ал.2 от ЗМСМА. 

Техническото изпълнение се осигурява от секретаря на общината, а контрола по изпълнението се 
осъществява от председателя на общинския съвет. 
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 Х. КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Чл.111. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, 
издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет. 

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания. 
Чл.112. Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на общинския 

съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в 
деловодството на ОбС, не по-късно от 48 часа от началото на заседанието. То трябва да бъде ясно 
и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки. 

Чл.113. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският 
съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен и/или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, 
когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това. 

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от 
едно заседание. 

Чл.114. (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на 
всяко заседание. 

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането незабавно 
след постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което 
трябва да отговори. 

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от 
заседанието. 

Чл.115. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на 
отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в 
началото на заседанието. 

Чл.116. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 3 минути а кметът да 
отговори – в рамките на 5 минути. 

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. 
Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да постави два 
допълнителни, уточняващи въпроса, на които кметът следва да отговори в рамките на 2 минути, 
след което общинският съветник в рамките на 1 минута може да изрази своето отношение към 
отговора. 

Чл.117. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на 
заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането. 

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола. 
Чл.118. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на сутрешното 

заседание. 
(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва 

отговора на кмета. 
Чл.119. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено. 
(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, 

председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията. 
Чл.120. Общинският съвет провежда обсъждане на 6-месечен отчет за изпълнение на 

бюджета. 
Чл.121. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те 

са издадени в нарушение на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА. 
(2) Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, 

която е била водеща при приемането на акта за становище. 
(3) Становищата за отмяна на актовете по ал. 1 се включват за разглеждане в следващото 

заседание. 
(4) При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал. 

3, но не по-късно от два месеца от издаването й. 
Чл.122. (1) Общинският съвет с решение, взето с мнозинство повече от две трети от общия 

брой на съветниците прекратява предсрочно пълномощията на кмета на общината и на кмет на 
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кметство в случаите при трайна невъзможност или когато е на лице системно неизпълнение на 
функциите им за повече от три месеца. 

(2) За установяване на обстоятелствата по ал. 1 общинският съвет избира временна 
комисия. В състава на комисията се включват представители на всички групи общински съветници. 

(3) Комисията извършва проверка по предоставените сигнали и материали и представя пред 
общинския съвет становище в срока, определен за дейността й. 

 Чл.123. Председателят на общинския съвет обявява на заседание на съвета предсрочното 
прекратяване на пълномощията на кмета на общината и на кмет на кметство когато са налице 
обстоятелствата по чл.42 ал.1, т.1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗМСМА. Прекратяването на пълномощията в 
този случай не подлежи на гласуване. 
 

ХІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ.  

Чл.124. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да 
присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и 
да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник. 

(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за 
разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета. 

Чл.125. 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 3 месеца. 

Чл.126. (1) Кметът на общината осигурява подходящо помещение в сградата на общината, 
за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен 
носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време. 

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява 
възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския 
съвет. 

Чл.127. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на 
общината и за довеждането им да знанието на населението. 

Чл.128. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск 
или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на 
отсъствието му. 

(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето 
на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества. 

Чл.129. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на 
общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение 
на кмета на общината. 

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по 
трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са от изключителна 
компетентност на други органи. 

Чл.130. (1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и 
определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по 
предложение на кмета на общината. 

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни 
кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя 
функциите им. 

Чл.131. Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на 
общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация 
задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделен служител, свързан с 
подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностната му 
характеристики от кмета на общината. 

Чл.132. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено 
за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии. 
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(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината 

по предложение на председателя на общинския съвет.  
Чл.133. Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА: 
1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии; 
2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и уведомяването за 

заседания на съвета и неговите комисии; 
3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и 

на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите; 
4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, 

преброяването и отчитането на резултатите от гласуването; 
5. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската 

администрация или възложени му от председателя на общинския съвет. 
Чл.134. (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията 

на общинския съвет, на заседанията на комисиите и да изразяват становище по въпроси от дневния 
ред, които се отнасят до съответните населени места. 

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния 
ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината. 

Чл.135. (1) Кметските наместници: 
1. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и 

хигиенизирането на населеното място; 
2. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, 

охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място; 
3. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират 

охраната на полските имоти в землището на населеното място; 
4. предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на 

населеното място; 
5. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии; 
6. водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят 

свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална 
информация на държавните и общински органи; 

7. отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното 
място; 

8. представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските 
съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии. 

(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг 
нормативен акт или със заповед на кмета на общината. 
 

ХІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
Чл.136. (1) Общинският съвет има своя собствена бюджетна сметка за издръжка и 

организационни разходи, която се приема с бюджета на общината. 
(2) За сумата гласувана по нея, се прави разпределение на разходите по параграфи под 

формата на самостоятелен бюджет, който се утвърждава от съвета. 
(3) Отчетът по изпълнението на бюджета на общинския съвет се прави най-малко два пъти в 

годината от неговия председател, който се внася за одобрение от общинския съвет.  
Чл.137. (в сила от 01.01.2008 г.) Размерът на възнаграждението на общинския съветник за 

едно заседание се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от 
половината от общия брой на съветниците е в размер на дневната ставка, изчислена на база 
средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното 
тримесечие по данни на Националния статистически институт. Общият размер на възнаграждението 
на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 50 % от средната брутна работна 
заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.  
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Чл.138. (1) Председателят на общинския съвет получава възнаграждение в размер на 50 

% от месечното трудово възнаграждение на кмета на общината, а средства се осигуряват от 
общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за съвета.  

(2) За участието си в заседанията на съвета и при работата си в постоянна или временна 
комисия, той не получава допълнително възнаграждение. 

(3) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен 
тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение. 

Чл. 139. Заместник-председателя на общинския съвет получава възнаграждение за 
участието си в заседание на съвета в размер на 1.5 пъти основна дневна ставка от 
възнаграждението на съветника в общинския съвет. 

Чл. 140. (1) Възнаграждението на председател на комисия за участие в работата и се 
определя в размер на 1.5 пъти основна дневна ставка от възнаграждението на съветника в 
общинския съвет. 

(2) Възнаграждението на секретар на комисия за участие в работата и се определя в размер 
на 1.3 пъти основна дневна ставка от възнаграждението на съветника в общинския съвет. 

(3) Сътрудникът от общинската администрация, определен да осигурява работата на 
общинския съвет получава месечно възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. 

(4) Лица които не са избрани за съветници, но са привлечени да работят в постоянна и 
временна комисии, за едно заседание, получават възнаграждение в размер на 20 (двадесет) лева. 

(5) В случаите когато е необходимо, експерти и консултанти, когато са привлечени да 
работят в постоянна и временна комисии получават възнаграждение, размерът на който се 
определя от общинския съвет, по предложение на председателя на общинския съвет, в зависимост 
от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на 
общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския 
съвет. 

Чл. 141. (1) Възнаграждението се изплаща ежемесечно.  
(2) Средствата за възнаграждение, както и пътните и други разноски се осигуряват от 

общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет. 
Чл. 142. (1) Присъствието на общинските съветници на заседание на общински съвет се 

удостоверява със саморъчни подписи при регистрацията и след приключване на заседанието и една 
поименна проверка по време на заседанието. Присъствието на общинските съветници в работата 
на постоянните комисии се удостоверява със саморъчен подпис в протоколната книга на 
съответната комисия в края на заседанието. 

(2) Секретарят на постоянната комисия, не по-късно от последното число на месеца 
подготвя списък на общинските съветници, участвали в заседанията на комисията. Същият се 
утвърждава от председателя и, който го представя на председателя на общинския съвет за 
изпълнение. 

(3) Сътрудникът на общинския съвет представя в края на всеки месец поименен списък на 
всички общински съветници, участвали в заседанията на съвета и неговите комисии. Същият се 
утвържава от председателя на общинския съвет и се представя на главния счетоводител на 
общината за изплащане на възнагражденията.  

(4) При ненавременно подаване на информацията за месеца от председателя на общинския 
съвет относно участието на общинските съветници в заседанията на постояннните и временните 
комисии и заседанията на общинския съвет, се допуска изключение като списъците могат да се 
подадат и в следващия месец. При пропуснат и този срок – възнагражденията не се изплащат. 

(5) При нежелание за получаване на възнагражденията си, общинския съветник представя в 
отдел “Финанси” на общината нотариално заверена декларация за отказ от това право. 

 

ХІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация  
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§ 2. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от …….2007 г. и отменя 
Правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, утвърден с Решение № 45 по Протокол № 5/15.06.2003 г., 
доп. с Решение № 61 по Протокол № 9/27.01.2004 г., изм. и доп. с Решение № 118 по Протокол № 
15/15.06.2004 г., изм. с Решение № 187 по Протокол № 22/25.01.2005 г. на общинския съвет. 

§ 3. Този Правилник е приет с решение № … от ….12.2007 г. на Общински съвет – Две 
могили. 

 
 
 Заседанието на временната комисия завърши в 16.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                            (Байчо П. Георгиев)                          (Александър Ив. Иванов)                                 (Ахмед Н. Феим) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………  6. ……………………… 
                             (Йордан Г. Великов)                            (Светлозар М. Донев)                             (Сезер Юс. Сабах)                   
 

 
  

 
 

 


