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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 15 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 3/02.12.2011 г. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове и Докладна записка с вх. № 491 от 

28.11.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема на първо четене Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация със следните предложения за изменения и 

допълнения: 

1.1. В чл. 3, ал. 2, т. 24 да бъде допълнена с текста „...включително 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.”  

1.2. Чл. 12, ал. 1 да се допълни с текста: ... но не повече от един от 

група съветници.” 

1.3. Чл. 13, ал. 1, т. 3 добива вида вида: 

„3 влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по 

ЗПУКИ.” 

1.4. Чл. 14, ал. 1, т. 3 да добива вида: 

„3 влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по 

ЗПУКИ.” 

1.5. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 

1.5.1. т. 1 добива вида: 

„1. да бъде избран в състава на до 3 (три) постоянни комисии в съвета.” 

1.5.2. в т. 9 съкращението „ЗПРКИ” да се заменя с „ЗПУКИ”. 



1.6. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

1.6.1. в ал. 1, т. 6 думите „... или при смърт” отпадат. 

1.6.2. допълват се три нови точки 11, 12 и 13, а именно: 

„11. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на инереси по 

ЗПУКИ.”. 

 12. при установяване на неизбираемост. 

 13. при смърт.” 

1.7. Чл. 23, ал. 4 тестът „... общинският съвет може да отложи 

вземането на решение, като избира анкетна комисия, която да изясни ...” да 

бъде заменен с текста: „... комисията по чл. 37, ал. 1, т. 5 от този правилник 

изяснява...”. 

1.8. В чл. 30, ал. 2 след думите: „Общинският съветник има право ...” да 

се добавят думите „... устно след непосредственото си отстраняване ...”. 

1.9. В чл. 33, ал. 3, 4 и 5 отпадат. 

1.10. В чл. 37 се правят следните изменения: 

 1.10.1. В ал. 1, т. 5 добива следния вид: „Комисия по предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”, като обхвата на 

разглежданите въпроси да добие следния вид: „Извършва проверки за 

установяване на конфликт на интереси по сигнал, по разпореждане на органа 

по избора или по своя инициатива; разглежда проблеми свързани със 

спазването на законността, опазването на обществения ред и сигурността на 

гражданите на територията на общината; изготвянето на програми и планове 

за подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите; 

изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията 

на общината, които произтичат от опазването на обществения ред и 

сигурността на гражданите; културата и безопасността на движението; 

разглежда проблеми, свързани с инвестиционни намерения в областта на 

земеделието, проблеми, свързани със състоянието и развитието на 

земеделието и животновъдството, околната среда и водите; разглеждане на 

предложения за придобиване, стопанисване и разпореждане със земеделска 

земя, рационалното използване на природните ресурси с общинско значение, 

изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на общинския 

поземлен фонд и на околната среда, състоянието на паркове, алеи и градини, 

корекциите на реки, третирането на битовите отпадъци и сметищата, 

участието на общината в национални и международни инициативи, свързани 

със земеделието, горите, екологията и опазване на околната среда, 

изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията 

на общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на 

околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното богатство на 

общината, състоянието и развитието на земеделието и животновъдството, 

дейността на Общинска служба земеделие и гори.” 

1.11. В чл. 56, ал. 1 се добавя нова т. 3, а именно: 

„3. кандидатстването с проекти по различни програми.”  

1.12. Чл. 118 отпада, тъй като той повтаря текста на чл. 119. 

1.13. Чл. 122 да остане. 



1.14. В чл. 124 числото „80 %” се замени с числото „60 %”, като денят 

четвъртък да отпадне. 

1.15. В чл. 125 има направени три предложения, а именно: 

1.15.1. в ал. 1 размера на възнаграждението на Общинските съветници 

да е 50% от минималната работна заплата, като за участие в заседание на 

общинския съвет получават 20 %, участие в заседание на комисия в размер 

на, както следва: 

1. Председател на постоянна или временна комисия – 20 (двадесет) % 

от минималната работна заплата за страната. 

2. Секретарят на постоянната или временната комисия – 

18(осемнадесет) % от минималната работна заплата за страната. 

3. Член на постоянната или временната комисия – 15(петнадесет) % от 

минималната работна заплата за страната. 

1.15.2. в ал. 1 числото „40” си остава, а т. 3 да си остава в стария 

вариант, тъй като не би следвало да има такива разграничения на 

председатели и секретари на комисия. 

1.15.3. целия чл. 125 да отпадне като възнаграждението на общинските 

съветници да бъде в рамките на минималната работна заплата за страната. 

1.16. Добавя се нова глава с наименование: „XІІІ. Допълнителни 

разпоредби”. В нея да бъде записано под §1. По смисъла на този Правилник: 

1. „Уважителни причини” е явление, което предхожда и задължително 

поражда определено друго явление, а именно: Задържане от органите на 

властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във военноучебен 

сбор или преподготовка; заболяване и други, удостоверени с документ. 

1.17. Глава XІІІ Преходни и заключителни разпоредби става глава XІV, 

а в него § започва от § 2. 

Приложение: Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация.  
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 13 гласа 

 „Против”  - 3 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Иларионова)                           (Хр. Ефтимова) 


