
 

ДО 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:  

 

 

         ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагам на Вашето внимание проект на Правилник за изменение и допълнение 

на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 

Мотиви за приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация: 

1. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация: 

Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват 

съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно 

самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

действащото законодателство и разпоредбите на Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. Съгласно чл. 15, т. 1 от Правилника за дейността на ОбС и чл. 25 от 

ЗМСМА, председателят на Общинския съвет свиква и ръководи заседанията на съвета, 

ръководи и подготовката им. 

Предлаганата от мен промяна не засяга правата на общинските съветници. 

Предложението ми общинските съветници да имат възможност да правят изказвания, да 

предлагат решения, да обсъждат въпроси свързани с местната власт и от трибуна е 

насочено към нормите за морал и етика. Към настоящия момент нямаме приети 

Етичен кодекс на общинския съветник или Правилник за етично поведение на 

общинския съветник. Предложеното от мен допълнение към Правилника засяга именно 

етичния и моралния аспект на нещата. В днешното забързано време всеки един от нас 

положил клетва пред жителите на общината дължи най-малкото, когато прави 

изказвания да застане с лице към гражданите присъстващи на заседанията на общински 

съвет. Разбира се, това е вътрешно усещане, като с направеното предложение от мен не 

ограничаваме правата на съветниците и те могат да продължат да се изказват от място с 

гръб един към друг и към гражданите, които са уважили с присъствието си заседанията. 

На следващо място предложената от мен промяна, свързана с предоставянето на 

материали (било от проект на решения или други съпътстващи документи), когато те 
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касаят чл.62, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация засяга 

възможността всеки от общинските съветници да вземе едно разумно, мотивирано и 

законосъобразно решение, а не да гласува по партийни и лични пристрастия. Дадената 

към настоящия момент възможност извънредни проекти на решения да се внасят след 

срока по чл.61, ал.1 от правилника е съвсем естествена, когато се отнасят за важни и 

неотложни въпроси, но съвсем нормално и разумно е материалите по тези извънредни 

проекти за решения да бъдат предоставени не преди започване на самото заседание на 

общински съвет. В тази връзка предложения от мен срок поне 2 часа преди заседанието 

представлява един разумен срок, в който всеки един съветник би могъл да се запознае с 

тях и да взема информирано решение. 

Общинският съвет като орган на местното самоуправление в дадена Община, 

ролята на която е да гарантира благосъстоянието на жителите в даденото населено място. 

По силата на своя характер, състав и компетентност Общинския съвет приема решения, 

утвърждава правилници, наредби и инструкции. Всички ние, положихме клетва, като 

общински съветници и се заклехме в името на Република България, да спазваме 

Конституцията и законите на страната ни и във всичките си действия да се ръководим от 

интересите на гражданите на Община Чирпан. 

 

  2. Цели, които се поставят: 

• По-голяма публичност и откритост при вземането на решения; 

•       По-добра информираност за всеки един общински съветник при взимането на 

решения от местно значение. 

• Въвеждане на етични норми в работата на общинските съветници;  

  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Правилника: 

За прилагане на изменение и допълнение в Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация не е необходимо разходването на допълнителни финансови или други 

средства. 

 

4.Очаквани резултати от прилагането на Правилника: 

• Въведени етични норми в работа на общинския съветник; 

• По-добра информираност необходима за вземането на законосъобразни и 

целесъобразни решения в правомощията на общинския съвет;  

  

5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация е подзаконов нормативен акт, предвид което съответствието му с правото 

на Европейския съюз, както и от съответствието на съотносимите нормативните актове 

от по-висока степен в Република България с правото на Европейския съюз. 

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация е публикуван на интернет страницата на община Чирпан на 14.08.2020 г. 

В законоустановеният 30 дневен срок не са постъпили предложения, мнения и 

становища във връзка с правилника. 

В тази връзка предлагам Общински съвет Чирпан да приеме следното: 

РЕШЕНИЕ: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал 2 от ЗМСМА Общински съвет Чирпан: 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация: 

 § 1. чл.63, ал.1 се изменя по следния начин: 

Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на 

общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските 

съветници за провеждане на заседанието на Общинския съвет и материалите за него 

/предложения за решения и приложения/ се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от 

ЗМСМА в 6-дневен срок преди неговото провеждане по електронен път, като хартиеният 

носител на поканата и материалите за заседанието следва да бъдат на разположение за 

получаване от общинските съветници в звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА в 3-дневен 

срок преди заседанието. В случаите по чл.62, ал.1 материалите се предоставят на 

общинските съветници най-късно до 2 часа преди започване на заседанието.” 

§ 2. Чл.63, ал.2 се изменя по следния начин: 

„По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на 

общинските съветници и в деня на неговото провеждане, но не по-късно от 2 часа преди 

започване на заседанието.” 

§ 3. Чл.69, ал.1 се допълва със следния текст:  

„Общинският съветник може да прави изказване от място или отпред на трибуна, ако 

желае” 

 

Вносител: …………………………. 

Петьо Вълчев 

Общински съветник 
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