
 
 

До 
Общински съвет 
Гр.Тервел 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
От 
Инж. Симеон Георгиев Симеонов 
Председател на ОбС гр.Тервел 

 
 
 
 
Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на 

ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
 
 
 
 
 
Уважаеми общински съветници,  

 
 На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация 
 
 
 

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

 
На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общинският съвет гр.Тервел Реши: 
 
Приема Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  
 
 
 
 
 

Председател на ОбС: 
  (инж. Симеон Симеонов ) 

 
ЙД 



 
До 
Общински съвет 
Гр.Тервел 

 
 

ДОКЛАД 
От 
Инж. Симеон Георгиев Симеонов  
Председател на ОбС 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на 
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
 
 
 
 Уважаеми общински съветници, 

 
Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и 

осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, 
публичност, отговорност, гражданско участие. Той определя политиката на 
общината за развитието и, решава проблеми свързани с икономиката, 
опазване на околната среда, здравната, социалната, образователната, 
културната, спортната и комунално-битовата дейност, териториално 
селищното устройство, общинската собственост и обществения ред. Решава и 
проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност 
на други органи.   
 

Организацията и дейността на общинския съвет се определят и 
осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, действащото 
законодателство и разпоредбите на Правилника за организацията и 
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация.   

 
1. Причини, които налагат приемането на правилника: 
Основна причина за изработването на нов правилник е встъпването в 

длъжност на новоизбраните общински съветници и формирането на ОбС. 
Предложеният проект за правилник е разработен в голямата си част въз 
основа на досега действащият, тъй като нормите в него са осигурили добра 
организация  на работата на досегашният общински съвет. 

 



2. Цели, които се поставят, с приемането на Правилника: 
Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на 

работата на общинския съвет и неговите комисии, взаимодействието им с 
общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.  

 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба: 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

нормативния акт не са необходими. Доколкото в него се урежда 
възнаграждението на общинските съветници и председателя на общинския 
съвет, то необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в 
рамките на бюджета предвиден за общинския съвет. 
 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, 
ако има такива. 

Подобряване на взаимодействието между ОбС и общинска 
администрация, спазване на действащите нормативни уредби и подпомагане 
дейността на общинската администрация. 
 

5. Анализ за съответствие на Правилника с правото на Европейския 
съюз 

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство - предвид съответствието на основния нормативен акт 
ЗМСМА с него.  
 

На 25.11.2015г. настоящият проект на Правилника за организацията и 
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация е публикуван на официалната интернет страница на Община 
Тервел.  
  

В съответствие с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 
заинтересованите лица могат в 14 дневен срок от публикуването да направят 
писмени предложения и да изразят становища по него. Те могат да бъдат 
депозирани в деловодството на Общински съвет Тервел или изпратени на     
e-mail адрес tervel2000@yahoo.com   

 
 
 

Председател на ОбС: 
       (инж. Симеон Симеонов) 

 
ЙД 



ПРОТОКОЛ  
От  

заседание на Временна комисия за подготовка на проект ПОДОСНКВОА по 
реда на чл.21, ал.3 от ЗМСМА 

 
 

 Днес 24.11.2015г. от 14:00 часа в кабинета на Председателя на ОбС 
гр.Тервел се проведе заседание на Временна комисия за подготовка на 
проект на  Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по реда на 
чл.21, ал.3 от ЗМСМА, избрана с Решение № 6-92/19.11.2015г. На заседанието 
присъстват: 
 

1. Симеон Георгиев Симеонов; 
2. Нико Радев Върбанов; 
3. Иван Димитров Желязков; 
4. Урал Мехмед Кязим; 
5. Аксел Невзат Наз-Исмаилова. 

 
 
Заседанието на комисията се ръководи от Председателя на ОбС – инж. 

Симеон Симеонов.    
 
Общинските съветници обсъдиха текстовете на досега действащия 

Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация. След направените 
разисквания временната комисия предлага да бъдат направени следните 
изменения и допълнения: 

 
Глава четвърта „Общински съветник“ 
- В чл.16, ал.1 се добавя нова т.14 „да присъства в комисии по възлагане 

на обществени поръчки провеждани от общината“; 
- В чл.17, ал.2 отпада досегашния текст „едно заседание“ и на негово 

място се записва „за участието му в заседания на ОбС и неговите комисии“.  
Чл.17, ал.2 Размерът на възнаграждението на общинския съветник за 

участието му в заседания на ОбС и неговите комисии се определя с решение на 
общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой 
на съветниците. Общият размер на възнаграждението на общинския 
съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от 
средната брутна работна заплата на общинска администрация за 
съответния месец. 

 
Глава шеста „Групи на общинските съветници“ 
- В чл.37, ал.2 думата „четирима“ се заменя с „двама“ 
Чл.37, ал.2 Всяка група се състои от най-малко двама общински 

съветници.  
 



Глава седма „Комисии на Общинския съвет“ 
- Чл. 42, ал.1 придобива следния вид:  
Чл.42. (1)  Постоянните комисии на общинския  съвет са:  
1. ПК „Бюджет, финанси, икономика, европейски фондове, национални и 

регионални програми”; 
2. ПК „Инфраструктура, транспорт и общинска собственост”;  
3. ПК „Образование, здравеопазване, култура, спорт, социална 

политика, вероизповедание и туризъм”; 
4. ПК „Обществен ред, устройство на територията и екология”.  
 
Глава единадесета „Взаимодействие между общинския съвет и 

общинската администрация“ 
- В Чл. 114 отпада ал.3, която гласи: Проекти за решения, внесени от 

общински съветници се придружават задължително със становище на кмета 
на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета. 

 
Създава се нова Глава Дванадесета „Международни връзки на 

Общинския съвет. Сдружаване на общината.„ 
 
Чл.126. (1) Международните връзки на Общинския съвет се 

организират от председателя на съвета. 
(2) Предложение за изпращане на делегации на Общинския съвет в 

чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават 
съвместно от председателя на Общинския съвет и председателите на 
постоянните комисии. 

 
Чл.127. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от 

съответните постоянни комисии на общинския съвет съобразно материята и 
предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от 
председателя на съвета срок. 

(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато 
предложението не е направено от него. 

 
Чл.128. Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и 

общинската администрация извън изрично установените от закона и този 
правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета. 

 
Чл.129. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на 

общината с общини в други страни и влизането и в международни 
сдружения на местни власти. 

 
Чл.130. Общинският съвет ратифицира всички договори на общината, 

сключени с всички териториални единици или общности в страната и 
чужбина.    

 



Чл.131. (1) За защита на общите интереси и развитие на местното 
самоуправление общината може да участва в регионални сдружения и в 
Националното сдружение на общините, както и в други сдружения. 

(2) Представителят на общината в сдруженията по ал.1 се определят с 
решение на общинския съвет.  

 
 
 Досегашната глава дванадесета става Глава тринадесета „Преходни и 

заключителни разпоредби“   
 
 

Ръководил заседанието:  
        ( инж. Симеон Симеонов ) 

 
Присъствали:  

     1. 

      ( Нико Върбанов ) 

     2.  

      ( Иван Желязков ) 

     3. 

      ( Урал Кязим ) 

     4. 

      ( Аксел Наз-Исмаилова ) 
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4, Aa oTnpaBflilyffalfl.l/tfl KbM KMeTa, Ha KoraTo Ce OTrOBapg BeAHara, ycTHO CnOpeA

ecTecTBoTo Ha Bbrrpoca n foToBHocTTa Ha KMeTa vlvt ycTHo H nucMeHo Ha cneA-

BaIIIOTO 3aCeAaHI,re Ha o6lrIHHcKHfl CbBeT;

5. Aa nonyqaBa or AbpxaBHH optaHu, cJryx6uTe Ha o6ql{HcKara aAMHHI'IcrpallHrI,

cronaHcKg u o6qecreeHr,r opraHvga\vv cr4eficreue u unQopMallus, cBbp3aHa c

4efinoc1ra My Ha c'bBerHHK, ocBeH Koraro re cbcraBJlflBar KJracuQuqupaHa un-

Q o p uaqnn, npeAcraBnfl Balqa AbpxaB Ha Anv c nrye6laa t aitrta;

6. Aa rron3Ba HenJrareH cayxe6eH ornycK 3a BpeMero, [pe3 Koero Ir3n'b,IIHrBa 3a-

AbJIx(eHHSTa cI,I Ha cbBeTHHK;

7. Aa nonf{aBa Bb3HatpaxAeHr,re 3a yr{acrnero cH B 3aceAaHllsra Ha o6tqnucxt'tR cl-
Ber I,I KoMI,Icvvre, B KoI,ITo e Ila6pan;

8. Aa noryr{aBa nbrHr.r yr Apyrt4 pa3HocKr,r BbB Bpb3Ka c pa6orara My B cbBera;

9. Aa noJr3Ba MarepHa.rrHo rexHHr{ecxara 6asa v ycnyrrTe Ha aAMHHI'IcrpalIHqra Ha

o6ulusara;
L0. Aa HMa Aocrbn Ao pbKoBoAHHTe AnbxHocrHL4 nil\a n o6lqznara npn It3[bJIHeHHe

Ha cBoHTe 3aAbnxeHufl Karo o6ulnucxll cbBerHHK;

L1,. la 6.sgar KoMaHAnpoBaHH c rsxHo cbrJracne H3BIH TepHTopHrITa Ha o6qnnara u

s.ryx6uHa BbB Bpb3Ka c I'I3nbJIHeHHe Ha rexHHTe Qynxqxn;
12, xouan4rrpoBaHero no r.11 ce rr3B'bprrlBa or npeAceAarenfl ua o6uluncKus cbBer;

13. ga [pHcbcrBa B KoMrrcHt4 tto npoBexAaHe Ha rbproBe [poBexAaHu or o6Iquuata;

14. Aa flpr{cbcrBa B KoMHcHrr IIo Bb3JraraHe ua o6tqecrBeH[ IIopIbrlK}I npoBex-

AaHlr or o6ulnnara.
rln17. (1) O6quncKrrsr c'bBerHr.rK nonyr{aBa Bb3HarpaxAeHHe 3a yr{acrHero cLI B 3aceAaHH-

qra Ha o6ulnHcxnrl cbBer H Ha HeroBure KoMIrcHH.

(2) Paanep'br Ha B'b3Harpax(AeHrrero na o6quucKus c'bBerHLIK 3a yqacruero My B 3a-

ce1a1ufl sa O6C H HeroBHTe KoMr.rcHH ce onpeAeJrfl c peIIJeHI,Ie ua o6qrHcKnfl cbBer, flpHero

c MHo3HHcrBo rroBer{e or rroJroBHHara or o6rqua 6pofi Ha c'bBerHHIIIrre. O6uluar pa3Mep Ha

Bb3HarpaxAeHuero na o6uluucKurr cbBerHHK 3a eAI{H Meceq He Moxe Aa 6l'ne noBerre or
7O na cro or cpeAHara 6pyura pa6orna 3anrrara na o6uluncKa aAMHHlIcrpaIlHfl 3a cb-

orBerHHfl Meceq.
(3)O6qnucKgfT cbBeTHHK He ngryqaBa Bb3HarpaxAeHHe, KaKTO C.[eABa:

1. 3a o'rctcrBr,re or 3aceAaHHe na o6uluncKus cbBeT - l5o/o oT Mecer{HoTo Bb3Harpax-

AeHHe noatunen (2);
2.3a orc'ucrBHe or 3aceAaHue Ha [ocrorlHHa KoMIrcHs - l0o/o or Mecer{Horo Bb3Har-

paxAeHHe noar,uuen (2).
(a) 3a BpeMero, npe3 Koero H3n'brHqBa 3aAbnxeHnflTa cv rto ro3LI 3aKoH, o6ulnucxl't-

sr cbBerHHK floryr{aBa HenJrareH clpxe6eH ornycK, xofiro ce 3ar{HTa 3a rpyAoB crax.

[5) Iltrnure v Apyrkr pa3HocKH, HanpaBeHH ot o6quucKHq cbBerHLlK BbB Bpb3Ka c

pa6orara My B cbBera, ce [oeMat or o6IqnHcxua 6rc4xer.
(6) 06uIr.H cKuflT cbBerHHK He Moxe 4a 6r4e qreH Ha ynpaBHTeneH, HaA3opeH vltv

KOHTpOIeH cbBeT, cbBeT Ha AIrpeKTopIrTe, KoHTpOnbop, ynpaBHTen, npoKypHcT, T'bpfoBcKH

nb.rrHoMorrlHr.rK, SHHAH:r. vrli JrHKBHAarop Ha rbproBcKll Apyr(ecrBa c o6quucxo yqacrne

sn7 Ar4petTop Ha o6uluHcxo npeA[pHqrne no 3arosa ea o6quHcxata co6ctBeHocr, KaKTo I'I

Aa 3aeMa ArbxHocr xaro o6ulnHcKH cbBerHARHIwI no4o6Ha AnbxHocr B Apyra AbpxaBa -

qreHKa ua EaponeficKHq c'blo3.

[7) B e4HoMeceqeH cpoK or o6qessaHero Ha ua6opuure pe3y/ITaru JIHI{e, Koero IIpH

ns6upaHero My 3a o6u1r,rHcxl.r c'bBerHHK 3aeMa AJIbxHocr no aJr. 6, no4aea Moa6a 3a ocBo-

6ox4anaHero My or 3aeMaHara AnbxHocr H yBeAoMfBa nLIcMeHo 3a roBa flpeAceAarens Ha

o6lqnucxnn c'bBer n o6tqnncxara us6mpare"[Ha KoMHcHfl.

O6t4uucxu cbeem e p.Tepeea



ll
(B) CpeacrBara 3a Bb3HarpaxAeHHe Ha o6qnucKHTe cbBerHHIIlt, KaKTo H nbrHI,ITe H

Apyru pa3HocKr4 ce ocHrypsBar or o6qnHcxnx 6ro4xer B paMKHTe na 6rc4xera, npeABHAeH

sa o6qnHcKHq cbBer.

Ha.L8. O6qnHcxl.tsr cbBerHV K e A.IIbxeH:
l. Aa npncbcrBa Ha 3aceAarnflTa Ha o6rquucxuq crBer H Ha HeroBr4Te KoMvIcvtH,

B KoHTo e us6pan, r,r Aa yr{acrBa B peuaBaHero Ha pa3urexAaHuTe Bbrlpocu;
2. Aa crre1r4 rrpoMeHuTe B HopMarHBHara ypeg6a, orHacflIllu ce Ao MecrHoro ca-

MOyrrpaBneHrre;
3. Aa ce rroAnncBa B npncbcrBeHara KHHra Ha BcqKo 3aceAaHue na o6uluucxun

C'bBCT H HA HCTOBHTE KOMHCHH;

4. Aa ce 3a[o3HaBa [peABapHTeJrHo cbc c'bAbpxaHuero Ha H3npareHuTe My L
noA,[exaqu sa o6crxAaHe Marepvarui

5. Aa cna3Ba ycraHoBeHilfl.pe1 rro BpeMe Ha 3aceAaHlaflTaHa o6uquncxl,rs cbBer H

HCTOBI4TE KOMHCI,III;

6. o6uqnHcxus cbBerHHK Ha Kororo ce HaJrara Aa HarrycHe 3aceAaHHe rIpeAIr ro
Aa e 3aBbpr.rrHJro Lltv Aa 3aKbcHee 3a 3aceAaHr,re yBeAoMrIBa [peAceAaTenq Ha

O6rqaHcxuq cbBer HJrH pbKoBoAcrBoro Ha cborBerHara [ocrosHHa KoMI,IcHs;

t{a.L9. O6rquucrurrr cbBerHHK ce JrerHTt4Mrpa qpe3 cn}D(e6na xapra, H3AaAeHa no o6paaeq,
yrBbpAeH or npeAceAarer,s. Ha o6qt4HcKH.s cbBer.
tT.1.20. Tpy4oeoro npaBoorHorrreHne c o6rqnHcxn cbBerHHK He Moxe ga6'sne npeKparrlBa-
Ho rrpe3 BpeMero Ha HeroBr,rfl MaHAar B cnyqar.rre Ha r{Jr. 328, al. L, r. 2,3 u 4 ot Ko4exca na
rpyAa'
{tl21,. [1) O6ulnncKaqr cbBerHHK He Moxe Aa yr{acrBa npu B3eMaHe Ha peureHuq, Koraro ce

oTHacflT AO HeTOBH HMyTTIeCTBeHH HHTepeCV VtItH AO HHTepeCil Ha C'brrpyf H pOAHHHH nO

npaBa ilAH:as. u no crpe6peHa nr,rHufl Ao r{erBbpra cre[eH BKJrrcr{HTeJrHo r,r rro cBaroBcrBo Ao
BTOpa CTe[eH BKrror{HTe,IHO.

frasa nera

TIOBEAEHIIE HA OEIIII,IHCKI,Ifl CbBETHHK. KOHO/II,IKT HA I,IHTEPECH

I{n.22. [1) O6u{rHcKr.rqr c'bBerHHK no BpeMe Ha 3aceAaHHe HsMa rrpaBo:
l. Aa [peKbcBa H3Ka3Barr{llfl, cei
Z. Aa ornpaBg JIHr{HH HanaAKLI, ocxrp6urerHLt AyMvt, xecroBe vrvl 3aflraxr;
3. Aa pa3rnacflBa AaHHr,r, orHacsrrlu ce Ao nvr{Hvq xr.IBor vltu yBpot<4arqu 4o6-

poTo HMe Ha fpaxAaHHTe;
4. Ha He[pncrofiso [oBeAeHr,re vrw Ha nocrbflKu, KoHTo Hapy[raBar peAa Ha

3aceAaHIreTo.

[2) O6rquncKu.sr cbBer Moxe Aa [pueMe Ern.{eH KoAeKc 3a noBeAeHuero Ha o6qns-
cKr4q cbBerHNr, xofiro AonbnBa ra3u rJraBa.

9;t.23. O6uqnncrnq cbBerHHK HflMa npaBo Aa yr{acrBa B pbKoBoAcrBara Ha rbproBcKn Apy-
xecrBa c o6quucxo yqacrr4e [xaro AHpeKTop krtl'uyflpaBrTer,3aMecrHHK-AHpeKTop,3aMec-
THrrK-ynpaBr,rTeJr yrtw I(aTo KoHTponbop, r{JreH Ha yrrpaBlrTe,[eH, HaA3OpeH I,InI,I KOHTpOneH

cbBeT, cbBeT Ha Ar,rpexTopute).

Y1.24. (1) O6rqnncKuflT cbBerHHK He Moxe Aa yqacrBa npH B3eMaHe Ha peureHnrr ua o6quu-

roB cbrrpyr h poAHHHa no npaBa r,uHytfl u no crpe6peHa ,rrHHHs Ao qerBbpra cre[eH BKJIIo-

O6t4uu cxu cbeem zp.Tepeen
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