
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№368

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №59 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА

19.01.2007г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ

ОТНОСНО: Писмо с изх. № 263/ 28.11.2006 година от Христо Цолев,
Председател на Общински съвет - Сопот, относно:
Привеждане на Правилника за организация и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинска администрация в съответствие с промените в
ЗМСМА в сила от 25.08.2006 година.

Общинския съвет след като се запозна с Докладната записка от Росица
НиколаеваШашева- председател на Постоянната комисия по
“Административно правни въпроси, ред и сигурност, развитие на
местното самоуправление” и след станалите разисквания

РЕШИ:

Привежда Правилника за организация и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация в съответствие промени в ЗМСМА (ДВ бр. 69/2006 г.) в
сила от 25.08.2006 година, както следва:

В чл. 5 ал. 1 от Правилника се правят следните промени:
т.  2 да се чете: одобрява общата численост и структурата на

общинската администрация по предложение на кмета на общината с
мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

отменя досегашния текст на т. 25 и приема текст със следното
съдържание: упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението
на приетите от него решения.

Нова т. 26. със следния текст: одобрява подписаните споразумения
за общинско сътрудничество по чл. 61 от ЗМСМА.

В т. 7, 8, 9, 10, 11, 15 и 16 в края на съществуващите текстове се добавя
“... с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието”.

В ал. З от същия член се добавя “декларации и обръщения”.



Чл. 7 придобива следния вид:
ал.  1 Преди началото на първото заседание новоизбраните общински

съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.
Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния
управител или на негов представител и на председателя или член на
общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е
възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва
преди началото на следващо заседание на общинския съвет.

ал.  2 Първото заседание на новоизбрания общински съвет се
открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото
заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.

ал.  З Клетвените декларации на общинските съветници, кмета на
общината и кмета на кметство се съхраняват в архива на общинския съвет.

В чл. 17, ал.  1  т.  12 придобива следния вид: нарежда нормативните
актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на
гражданите на общината чрез публикуване в местния печат и на
официалната Интернет страница на общината.

Създават се нови алинеи:
ал.4. Председателят на общинския съвет изготвя и внася за

разглеждане в общинския съвет два пъти годишно отчет за дейността па
съвета и на неговите комисии.

ал.5. Отчета по ал. 4 се разглежда в открито заседание на Общинския
съвет и се разгласява чрез местния печат и официалната Интернет страница на
общината.

Чл. 18 - съществуващият текст се отменя, а на негово място се
създават две нови алинеи:

ал.  1. Общинският съвет определя възнаграждението на
председателя в зависимост от обема на работата, която извършва, но в
размер, не по-голям от възнаграждението на кмета на общината.

ал.   2. Необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в
рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл. 21. т 5 се отменя.   Т. 6 на същия член се преномерира като т.5

В чл. 25, ал.  1 се правят промени в съществуващите текстове на
точките и се създават нови точки, както следва:

т. 3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския
съвет до общинската избирателна комисия;

т. 5. когато, без да е уведомил писмено председателя на
общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по
уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната,
заболяване и други, не участват в три поредни или в общо пет заседания
на общинския съвет през годината;

т. 6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява



задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт;
т. 7. при извършване на административно-териториални промени,

водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на
страната;

т. 9. при избирането или при назначаването му за член на
управителен, надзорен и контролен съвет, съвет на директорите,
контрольор, управител, прокурист. търговски пълномощник, синдик или
ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на
общинско предприятие по Закона за общинската собственост;

т. 10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал.6 от
ЗМСМА.
Отменя текстовете на ал. 2 и ал. З, създават се нови алинеи:
ал. 2. Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи,

издадени от компетентните органи. В случаите по ал. 1, т. З в тридневен
срок от подаване на оставката председателя на общинския съвет я
изпраща на общинската избирателна комисия.

ал.  3. 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, председателят на
общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата
по чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, а новоизбраният общински съветник полага
клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Нова ал. 4. Ако в срока по ал. З председателят на общинския съвет
не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се
свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от
изтичане на срока по ал. 3. При липса на кворум за провеждане на
заседанието новоизбрания общински съветник полага клетвата пред
областния управител в присъствието на представител на общинската
избирателна комисия, общински съветници и граждани.

Съдържанието на съществуващия чл.  27 се отменя,  а на негово
място приема следните нови текстове:
ал. 1. Общинският съветник не може да бъде член на управителен,

надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор,
управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор
на общински дружества с общинско участие или директор на общинско
предприятие по Закона за общинската собственост.

ал. 2. В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати
лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по
ал. 1, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и
уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и
общинската избирателна комисия.

Чл. 53, ал. 4 придобива следния вид: Постоянната комисия приема
предложения, препоръки, доклади и становища с мнозинство повече от



половината от присъстващите с явно гласуване и ги предава в
общинския съвет, звеното по чл.29а от ЗМСМА е длъжно да ги сведе до
знание на съответните заинтересовани лица.

Съществуващото съдържание на чл. 64 се заменя с ново както следва:
Чл.   64,   ал.   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.
ал. 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.

В чл. 101 съществуващия текст остава ал. 1.
Нова ал.  2 Актовете на общинския съвет се разгласяват на

населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово
осведомяване и чрез Интернет страницата на общината. Оспорването,
спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на
общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския
съвет се обнародват в Държавен вестник, когато това е предвидено със
закон.

В чл. 102 се правят следните промени:
Нов текст на ал. 1. Върнатите актове на общинския съвет за ново

обсъждане по чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА не влизат в сила и се
разглеждат от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването им.

ал. 2. - остава съществуващото съдържание.
Нов текст на ал.  3. Оспореното решение се разглежда от

общинския съвет в срока по ал. 1.
Нова ал. 4. Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно

с мнозинството, определено в закон, но не по-малко от повече от
половината от общия брой на общинските съветници.

ал. 5. - остава същата.

Чл. 108 се отменя.

В чл. 118 се правят следните корекции в текстовете:
ал.  1. Общинският съвет може да отменя административните

актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове,
приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок
съветът може да оспорва незаконосъобразните административни



актове, издадени от кмета на общината, пред съответния
административен съд.

ал. 2. - остава съществуващия текст.
ал.  3. Становищата на съответната комисия по ал. 2 за отмяна

и/или оспорване на актовете на кмета се разглеждат от общинския
съвет в сроковете по ал. 1.

ал. 4. - се отменя.

Създават се нови алинеи на чл. 119:
ал.  1. Когато пълномощията на кмет на община или на

кметство са прекратени предсрочно, общинският съвет избира
временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно
временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, за срок до
полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно
изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от
заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет,
временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира
по предложение на общински съветник.

ал.  2. Когато след прекратяване на пълномощията на
кмет на община или кмет на кметство до края на мандата
остава по-малко от една година, общинският съвет избира кмет
на общината или кмет на кметството, като за кмет на общината
се избира заместник-кмет или общински съветник.

ал.  3. Когато кмет на община или кмет на кметство са
регистрирани като кандидати за местните избори, в 7-дневен
срок преди края на мандата общинският съвет избира временно
изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на
кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания
кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на община се
избира при условията на ал. 1. изречение второ и трето.

ал.  4. Решенията на общинския съвет по ал. 1, 2 и 3 се
приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на
съветниците.

Отменя чл. 120 от Правилника.

Създават се нови текстове на чл. 122 на мястото на
съществуващите алинеи:

Чл. 122, ал. 1. Кметът на общината:
1. организира изпълнението на актовете на общинския

съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два
пъти годишно;

2. 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.
ал.  2. Кметът на общината представя пред общинския

съвет програма за управление за срока на мандата в
тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата
съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за
изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината
представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението
на програмата в срок до 31 януари.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 15
Гласували     - 15
“За”             - 15
“Против”   - няма
“Въздържал се” - няма

Председател на Общ.С.:………………..
    /Хр.Цолев/

Зам.председател на Об.С…………….
         /Г.Шльомская/

Зам.председател на Об.С……………...
           /К.Цветков/

 Вярно с оригинала:
/печат/


