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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Този правилник урежда въпроси на организацията и дейността на Общински съвет 

Д.Дъбник, относно: 

1. структурирането на Общинския съвет; 

2. дейността на постоянните и временни комисии на Общинския съвет; 

3. права и задължения на общинските съветници; 

4. подготовката и реда за провеждане на заседания на Общинския съвет; 

5. реда за участие на гражданите в заседанията на Общинския съвет; 

6. формите и реда за осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на 

Общинския съвет; 

7. взаимодействието между Общинския съвет и общинската администрация. 

 

Глава втора 

СТРУКТУРИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Председател, Заместник-председатели, председатели на комисии 

Чл.2.(1) Общинският съвет Долни Дъбник е в състав от 17 общински съветници. 

(2) От своя състав Общинският съвет избира: 

1. Председател на Общинския съвет; 

2. Заместник-председатели на Общинския съвет; 

3. постоянни комисии; 

4. временни комисии; 

5. председателите на постоянните и временните комисии. 

Чл.3.(1) Председателят на Общинския съвет се избира по ред и начин, определен в Закон 

за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

(2)  За произвеждане на избор на Председател на Общинския съвет се избира комисия, в 

състава на която се включват представители на политическите партии, които участват в 

Общинския съвет.  

(3)  Решението за избор на комисия се взема с мнозинство, повече от половината от 

присъстващите съветници. 

Чл.4.(1) Изборът на председател се извършва с обща бюлетина, която съдържа името на 

кандидатите в съответствие с документа им за самоличност; квадратче за отразяване на 

волята на общинските съветници и печата на Общинския съвет; 

т.1. Всеки съветник гласува, като поставя в квадратчето срещу имената на избрания от 

него кандидат знак, определен от Комисията по избора, еднакъв за всички гласуващи и 

изразяващ по еднозначен начин неговия вот; 

т.2. Бюлетината се сгъва по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране и 

се поставя в плик; 

т.3. Пуска плика в избирателната кутия и полага подпис в списъка за гласуване. 

(2) Гласът е действителен, когато са налице следните обстоятелства: 

    1. бюлетината е по установен образец; 

    2. съдържа печата на Общинския съвет; 

    3. поставен е определения знак с химикалка – син цвят, предоставен от комисията по 

избора; 

    4. в бюлетината няма вписани символи, като букви и числа и в плика няма поставени 

други предмети. 

(3) Недействителни са бюлетините с: 

1. Отбелязан вот за двама или повече кандидати; 

2. Вписани други символи и букви; 

3. Поставен знак извън квадратчето за гласуване или засяга друго квадратче. 

4. Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. 

(4) В случай, че при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът 

се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати получили най-много гласове. 

Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по 

избора започва от начало и се провежда на следващото заседание на Общинския съвет. 
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(5) Избор за Председател на Общинския съвет се провежда и в случаите, когато е 

издигната само една кандидатура. 

Чл.5. Заместник председателите на Общинския съвет се избират по предложение на 

общинските съветници, с явно гласуване и с мнозинство, повече от половината от общия брой 

на съветниците, а броят им се определя с решение на Общински съвет. 

Чл.6. Председателите на Постоянни комисии се избират по предложение на общинските 

съветници, с явно гласуване и с мнозинство, повече от половината от общия брой на 

съветниците, а броят им се определя с решение на Общински съвет. 

Чл.7.(1) Правомощията на Председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно 

при: 

1. Подаване на оставка; 

2. Трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като 

председател за повече от три месеца с решение на Общински съвет; 

3. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

(ЗПКОНПИ) 

4. При предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник. 

(2) В случаите по ал.1, т.1, 3 и 4 прекратяването на правомощията на председателят на 

ОбС се приема, без да се обсъжда и гласува. В случая по ал.1, т.1 прекратяването поражда 

действия от обявяване на изявлението пред ОбС, а в случаите по ал.1, т.3 и т.4 – от влизане в 

сила на съответния акт. 

(3) В случаите по ал.1, т.2 искането се прави писмено, подписано най-малко от ½ от 

общия брой на общинските съветници и се поставя на гласуване на първото заседание на 

съвета, след деня на постъпването му. 

(4) Решението за предсрочно прекратяване правомощията на Председателят на 

Общинският съвет в случаите по ал.1, т.2 се взема с тайно гласуване с мнозинство, повече от 

половината от общия брой на съветниците. 

(5) За провеждане на тайното гласуване по ал.3, Общинският съвет избира комисия по 

начина регламентиран в чл.3 от настоящият Правилник. 

(6) Гласуването се извършва с една бюлетина с два надписа „За прекратяване на 

правомощията” и с надпис „Против прекратяване на правомощията”. 

(7) При гласуването и отчитането на резултата важат изискванията на чл.4, ал.1, т.1, 2 и 3 

и ал.2 и ал.3. 

(8) При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общинския съвет, 

нов избор се провежда на същото заседание, на което е обявена оставката по реда на ал.2 или 

прието решението по ал.3. 

(9) От момента на обявяване на оставката по реда на ал.2 или от началото на обсъждането 

на искането за предсрочно прекратяване на правомощията по ал.1, т.2 до избиране на нов 

председател, заседанията на Общинският съвет се ръководят от заместник-председателя, а в 

негово отсъствие - от избран съветник. 

Чл.8.(1) Правомощията на заместник-председателят на Общинския съвет се прекратяват 

предсрочно: 

1. при подаване на оставка; 

2. по искане на не по-малко от една трета от общия брой на съветниците; 

(2) Оставката се подава в писмен вид и се обявява на заседание на Общинския съвет. При 

подаване на оставка прекратяването на правомощията се приема, без да се обсъжда и гласува. 

То поражда действие от обявяване пред Общинския съвет на изявлението за прекратяване. 

(3) В случаите по ал.1, т.2 Общинският съвет взима решение с явно гласуване с 

мнозинство, повече от половината от общия брой на съветниците. 

Чл.9.(1) Правомощията на председателите на постоянните комисии се прекратяват 

предсрочно: 

1. при подаване на оставка; 

     2. по предложение на Председателя на Общинския съвет при обективна невъзможност 

или при системно неизпълнение на произтичащите от този правилник задължения; 

3. по искане на не по-малко от една трета от общия брой на съветниците; 

     (2) Оставката се подава в писмен вид и се обявява на заседание на Общинския съвет. При  
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подаване на оставка прекратяването на правомощията се приема, без да се обсъжда и 

гласува. То поражда действие от обявяване пред Общинския съвет на изявлението за 

прекратяване. 

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и т. 3 Общинският съвет взима решение с явно гласуване с 

мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

Чл.9а (1) Председателят, заместник-председателите и председателите на групи образуват 

председателски съвет, който може да бъде свикан от председателя, по искане на всеки един 

от тях, за решаване на важни и/или неотложни въпроси, свързани с План за работата, 

дневния ред и дейността на Общинския съвет. 

(2) Председателят на Общинския съвет може да свиква периодично председателите на 

постоянните комисии за обсъждане на изпълнението на Плана за работа на Общинския 

съвет и разисквания по постъпилите проекти за решения и други актове. 

 

Групи от общински съветници 

Чл.10.(1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна 

принадлежност или политическа ориентация. 

(2) Всеки общински съветник може да участва само в една група. 

(3) Всяка група се състои от най-малко трима общински съветници. 

(4) Когато броят на общинските съветници в една група намалее под определения 

минимум, тя преустановява своето съществуване. 

Чл.11.(1) Всяка група общински съветници представя на Председателя на Общинския 

съвет решение за образуването си, избраното ръководство и списък с имената и подписите 

на общинските съветници от състава на групата. 

(2) Групата се представлява от нейния ръководител. 

(3) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се 

вписват в специален регистър при Председателя на Общинския съвет. 

(4) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните групи общински 

съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага 

и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване. 

(5) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по 

съответния ред в специалния регистър при Председателя на Общинския съвет. 

Чл.12. Условията за възникване, членуване и прекратяване на членството, както и правата 

и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на 

този правилник. 

Чл.13. Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до 

нейния ръководител и уведоми Председателя на Общинския съвет. 

 

Глава трета 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Председател на Общинския съвет 

Чл.14. Председателят на Общинския съвет: 

(1) Ръководи подготовката на заседанията на съвета, като: 

     1. разпределя между постоянните комисии постъпилите за разглеждане от Общинския 

съвет проекти за решения и други работни материали; 

     2. осигурява условия за нормално провеждане на заседанията на постоянните и 

временните комисии; 

     3. при необходимост съдейства на председателите на постоянните и временни комисии 

за осигуряване на участие в заседанията на комисиите на външни лица като експерти и 

консултанти; 

     4. след съгласуване с кмета на общината осигурява участие на служители от общинска 

администрация в заседанията на постоянните и временните комисии; 

     5. свиква съвместни заседания на постоянните и/или временните комисии по въпроси 

от обща компетентност; 
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     6. разработва проекта за дневен ред на предстоящото заседание на Общинския съвет 

със съдействието на зам.председателите на Общинския съвет, председателите на постоянни 

и временни комисии и ръководителите на групи общински съветници, регистрирани в 

Общинския съвет; 

     7. организира подготовката на материалите за заседание на Общинският съвет в 

съответствие с проекта за дневен ред, при спазване на изискванията и сроковете, 

регламентирани в този правилник; 

(2) Свиква и ръководи заседанията на Общинския съвет по ред и начин, определени в 

ЗМСМА и този правилник; 

(3) Организира информирането на гражданите за предстоящото заседание на Общинския 

съвет чрез: кабелното радио, таблото на Общинския съвет, информационен бюлетин, 

местния печат и официалната интернет страница на Община Долни Дъбник; 

(4) Удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на 

Общинския съвет; 

(5) Удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове и 

отговаря за своевременното им изпращане на Областният управител и Кмета на общината; 

(6) Организира в регламентираните от закона срокове разгласяването сред гражданите на 

Общината на актовете на Общинския съвет, чрез кабелното радио, таблото на Общинския 

съвет и официалната интернет страница на Община Долни Дъбник. 

(7) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно 

отчет за дейността на съвета и на неговите комисии и финансов отчет за изразходваните 

средства на Общинския съвет, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на 

населението от общината, чрез кабелното радио и на официалната интернет страница на 

община Долни Дъбник. 

(8) Определя местата в заседателната зала за общинските съветници, Кмета на общината, 

кметовете на кметства, служителите от общинска администрация, гостите и гражданите; 

(9) Следи за спазване на този правилник и осигурява реда при провеждане на заседания 

на Общинския съвет; 

(10) Налага предвидените в този правилник дисциплинарни мерки. 

Заместник-председатели на Общинския съвет 

Чл.15(1) Заместник-председателите на Общинския съвет: 

     1. Подпомагат Председателя на Общинския съвет при осъществяване на цялостната му 

дейност; 

     2. Подпомагат дейността на председателите на постоянните и временните комисии; 

     3. Организират подготовката и ръководят съвместните заседания на постоянните и/или 

временните комисии; 

     4. Удостоверяват с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на 

Общинския съвет, които е ръководил; 

     5. Подписват, съвместно с Председателя на Общинския съвет, протоколите от 

заседанията на съвета, на които по отделни точки от дневния ред са ръководили 

заседанието; 

     6. Удостоверяват с подписа си съдържанието на актове на Общинския съвет, приети на 

ръководени от тях заседания на съвета; 

     7. Удостоверяват с подписа си съдържанието на актове на Общинския съвет, приети на 

ръководени от тях отделни точки от дневния ред на заседанието на съвета; 

     8. Организират по график с участието на общински съветници прием на граждани по 

населени места. 

    (2) Заместник-председателите на Общинския съвет ръководят заседанията на съвета: 

     1. При отсъствие на Председателя на Общинския съвет; 

     2. При обсъждане дейността на Председателя на Общинския съвет; 

     3. При вземане на решения по въпроси, отнасящи се до имуществените интереси на 

Председателя на Общинския съвет, или до интереси на негови съпруг и роднини по права 

линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора 

степен включително; 

     4. При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общинския 

съвет до избиране на нов председател. 
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Чл.16. Председателят и заместник-председателите на Общинския съвет изпълняват и 

други функции и задачи, произтичащи от нормативни актове, решенията на Общинския 

съвет и този Правилник. 

 

Глава четвърта 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

Права на общинския съветник 

Чл.17. Общинският съветник, освен правата по чл.33 от ЗМСМА има и право: 

   (1) На достъп до най-актуалните издания на нормативните документи, необходими за 

осъществяване на дейността му като съветник; 

   (2) На предварително запознаване с постъпилите за разглеждане от Общинския съвет и 

неговите комисии проекти за решения и други работни материали; 

   (3) Да получава информация за дейността на общинската администрация по ред, 

определен в този правилник; 

   (4) Да получава информация за дейността на институциите на бюджетна издръжка на 

общината по ред, определен с този правилник. 

   (5) Кметът, общинската администрация, управителите на общинските търговски 

дружества и ръководителите на общинските предприятия са длъжни да указват съдействие 

на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му 

необходими във връзка с дейността му на съветник, при спазване изискванията на 

съответните закони. 

   (6) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник има право да ползва 

материално-техническата база и услугите на администрацията на общината (по установен от 

общинския съвет ред). 

   (7) Да използва всички средства за масова информация, с цел информиране на 

гражданите за дейността на Общинския съвет. 

Задължения на общинския съветник 

Чл.18. Общинският съветник е длъжен: 

    (1) Да присъства на заседания на Общинския съвет и на комисии, в които е избран, и да 

участва в решаването на разглежданите въпроси. 

    (2) Да поддържа връзка с избирателите, като ги информира за дейността и решенията 

на Общинския съвет. 

    (3) Да се запознава предварително с изпратените му проекти за решения и други 

работни материали, подлежащи на обсъждане в заседание на съвета или в комисиите. 

    (4) Да следи промените в нормативната уредба, отнасяща се до местното 

самоуправление. 

    (5) Да спазва установения ред по време на заседание на Общинския съвет и неговите 

комисии. 

    (6) Да уведомява председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседания на 

съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване 

и други причини.  

Чл.19. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно в случаите, 

предвидени в чл.30, ал.4 от ЗМСМА. 

Възнаграждение на общинския съветник 

Чл.20(1) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията 

на Общински съвет и на неговите комисии. 

(2) Възнаграждението на общински съветник за участие в заседание на Общински Долни 

Дъбник е равно на 40 на сто от средна брутна работна заплата на общинска администрация 

Долни Дъбник за съответния месец. 

(3) Възнаграждението на общински съветник за участие в заседание на една постоянна 

или временна комисия е равно на 15 на сто от средна брутна работна заплата на общинска 

администрация Долни Дъбник за съответния месец. 
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(4) Общият размер на възнаграждението на общински съветник за един месец не може 

да надвишава 70 на сто от средна брутна работна заплата на общинска администрация 

Д.Дъбник за съответния месец. Сумите по ал.2, ал.3 и ал.4 се закръгляват до 1 лв. 

(5) Възнаграждението е дължимо за реално участие в заседанията по ал.2 и ал.3 за време, 

не по-малко от 2/3 от цялостната им продължителност. 

(6) Пътните разходи, направени от общински съветник във връзка с участието му в 

заседание на Общинският съвет и неговите комисии, се изплащат след представяне на 

билети за автобусен и/или ж.п.транспорт, или касов бон за заредено гориво при пътуване със 

собствен автомобил. 

(7) Когато пътуването се извършва със собствен автомобил, разходите за гориво се 

определят по реда на Наредба №3 за „Нормиране разхода на горива и смазочни материали 

на автомобилите и мотоциклетите”. За целта общинският съветник подписва декларация за 

марката на ползвания автомобил. 

(8 )Възнаграждението за участие в заседания и за пътни разходи се изплаща в следващия, 

след провеждане на заседанията месец, въз основа на изготвена от Председателя на 

Общинския съвет справка. Справката се изпраща на ръководители на групи общински 

съветници, регистрирани по реда на този Правилник 

(9) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътни и други 

разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за 

Общинския съвет. 

Чл.21. Председателят на Общинският съвет получава месечно възнаграждение в размер 

на 65% от възнаграждението на кмета на общината. 

Чл.22. Зам.председателите на Общинския съвет получават възнаграждението на 

Председателя на Общинския съвет само в случаите, когато го заместват. 

Поведение на общинския съветник 

Чл.23. Общинският съветник по време на заседание на Общинския съвет и комисия, 

чиито член е, няма право: 

1. да прекъсва изказващия се, чиято дума е предоставена по установения ред; 

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; 

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на 

граждани; 

4. на поведение или на постъпки, които нарушават реда и създават пречки за нормалното 

провеждане на заседанието. 

5. да напуска заседанието без уважителни причини, да разговаря по мобилен апарат по 

време на провеждане на заседанието, като същите се включват на безшумен режим на 

работа. 

Чл.24.(1) Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена 

при или по повод изпълнение на задълженията си, или да използва положението си на 

съветник с цел да набави за себе си или другиго облага или причини другиму вреда. 

(2).Общинският съветник не може да представлява или защитава интересите на 

физическо или юридическо лице, с цел лично облагодетелстване пред Общинския съвет и 

неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес. 

(3).Общинският съветник няма право да използва положението си за избягване на 

последствия от свои незаконни действия. 

Санкции 

Чл.25.(1) На заседание на Общинския съвет председателят на съвета може да налага на 

общинските съветници следните дисциплинарни мерки: 

1. напомняне; 

2. забележка; 

3. отнемане на думата; 

4. отстраняване от заседание. 

(2) Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на 

разискванията или наруши реда на заседанието. 

(3) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на 

същото заседание или извършва действията, посочени в чл.23. 
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(4) Председателят на Общинския съвет отнема думата на общински съветник, който: 

        1. след наложените дисциплинарни мерки „забележка” и “напомняне”, продължава  

изказването си в отклонение от предмета на разискването; 

           2. след изтичане на времето за изказване, процедурен въпрос, реплика, дуплика, 

обяснение или питане продължава изложението си, въпреки поканата на председателя на 

съвета да го прекрати; 

(5) Председателят на Общинския съвет може да отстрани от текущото заседание 

общински съветник, който: 

1. възразява или не се съобразява с наложена дисциплинарна мярка по ал.1,т.1, 2 или 

3; 

2. след отправено предупреждение, че спрямо него ще се приложи дисциплинарната 

мярка по ал.1, т.4, продължава да нарушава реда за провеждане на заседанието; 

3. с поведението си създава предпоставки, които не позволяват нормалното 

провеждане на заседанието. 

Чл.26. С правата по чл.25 се ползват Председателят и заместник-председателите на 

Общинския съвет и председателите на комисии по време на ръководените от тях заседания 

на комисиите. 

Чл.27. Отстраненият от заседание на Общинския съвет или комисия общински съветник 

не получава възнаграждение за участие в заседанието, от което е бил отстранен. 

Конфликт на интереси 

Чл.28. (1) В случаите, в които са налице обстоятелствата по чл.37 от ЗМСМА и 

ЗПКОНПИ, общинският съветник е длъжен сам, преди Общинския съвет да започне 

разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва при вземането 

на решения. 

(2) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински 

съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1. 

(3) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, Общинският съвет може 

да отложи вземането на решението, до изясняване на спорните въпроси по ЗПКОНПИ. 

Чл.29. Общинският съветник, при осъществяване на дейността си като такъв, се 

легитимира чрез служебна карта, издадена по утвърден от Председателя на Общинския 

съвет образец. 

Глава пета 

ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ НА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Постоянни комисии 

Чл.30.(1) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и 

временни комисии и може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководството на 

тези комисии. 

(2) Председателите и членовете на постоянните комисии се избират с явно гласуване, 

като за избрани се считат получилите повече от половината от общия брой на общинските 

съветници. 

(3) Общинските съветници могат да бъдат избирани за председател само на една 

постоянна комисия. 

     (4) Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия, но не повече от 

три. 

Чл.31.(1) Постоянните комисии на Общински съвет Долни Дъбник са: 

1. Постоянна комисия „Бюджет, финанси, външни инвестиции Европейски и национални 

програми и фондове” 

2. Постоянна комисия „Общинска собственост”  

3. Постоянна комисия „Устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и 

комунални дейности, екология” 

     4. Постоянна комисия „Образование, култура, вероизповедание, младежки и спортни 

дейности”; 

5. Постоянна комисия „Здравеопазване, социална политика и трудова заетост” ; 



 9 

6. Постоянна комисия „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито имущество, обществен ред и сигурност”; 

7. Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМГЖСВ. 

 (2) Дейността на Постоянните комисии се организира и ръководи от Председателите на 

комисиите. 

 (3) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, могат да участват 

в заседанието й с право на съвещателен глас, но без право на възнаграждение. 

Чл.32.(1) Постоянните комисии се свикват на заседание от: 

     1. Председателя на постоянната комисия 

2. Председателя на Общинския съвет 

3. Заместник-председателите на Общинския съвет 

4. По искане на най-малко трима от членовете им 

 (2) Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията, съгласуван с 

председателя на Общинския съвет. Те уведомяват членовете не по-късно от два (2) дни 

преди заседанието на постоянните комисии. 

 (3) Заседанията на постоянните комисии се ръководят от председателя на комисията. 

 (4) При отсъствие на председателя на постоянна комисия, заседанието на комисията се 

ръководи от един от заместник-председателите на Общинския съвет или от избран един 

член на комисията 

 (5) Заседанията на комисиите са законни, ако присъстват повече от половината от 

членовете им. 

 (6) Решенията на постоянните комисии се вземат чрез явно гласуване и с обикновено 

мнозинство от присъстващите членове. 

 (7) За всяко заседание на постоянните комисии се води протокол, който се подписва от 

ръководещия заседанието и от присъстващите членове. В протокола се отразяват: 

1. датата и мястото на провеждане на заседанието на комисията, часът на откриване и  

часът на закриването му; 

2. имената на присъстващите членове на комисията; 

3. името на ръководещия заседанието на комисията; 

4. постъпилите за разглеждане от комисията предложения за решения и други работни 

материали. 

(8) В протокола подробно се описва ходът на заседанието на комисията. 

Чл.33.(1) На своите заседания постоянните комисии: 

1. обсъждат постъпилите за разглеждане от Общинския съвет проекти за решения и други 

работни материали; 

2. изготвят проекти за наредби, правилници, решения, декларации и обръщения; 

3. анализират действащите актове на Общинския съвет и съответствието им с 

нормативните документи. При необходимост изготвят предложения до Общинския съвет за 

актуализирането им. 

(2) При обсъждане на материали по ал.1, т.1 в заседанието на комисията с право на 

съвещателен глас участва вносителят на материала или негов представител. 

(3) Лицата по чл.32, ал.1 могат да канят на заседанието на комисията представители на 

държавни или общински институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се 

разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси. 

Чл.34.(1) Постоянните комисии оформят решенията си като предложения, становища, 

проекти за решения или доклади. 

(2) Председателят на постоянната комисия или упълномощен от него член на комисията 

докладва за взетите решения на заседание на Общинският съвет и уведомява 

заинтересованите лица. 

(3) В случай, че по разглежданите въпроси има различни становища, в доклада по ал.2 се 

отразяват становищата на всяка една от страните. 

(4) Решенията на постоянните комисии се вземат с явно гласуване с мнозинство, повече 

от половината от присъстващите на заседанието съветници. 

Чл.35.(1) Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания, когато се 

разглеждат въпроси от компетентността на всяка една от комисиите. 

(2) На съвместните заседания всяка от комисиите води отделен протокол, докладва на 
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заседание на Общинския съвет и уведомява заинтересованите страни. 

Чл.36.(1) На заседанията на постоянните комисии могат да присъстват граждани и 

представители на юридически лица, като заемат специално определени от председателя на 

комисията места. 

(2) Гражданите имат право да се изказват, отправят питания, изразяват становища или 

правят предложения в съответствие с изискванията на чл.28, ал.3 от ЗМСМА само след 

разрешение на председателстващия заседанието на комисията. 

(3) Правото на гражданите и представители на юридически лица  по ал.2 може да бъде 

ползвано еднократно, освен ако комисията не реши друго. 

(4) Гражданите и представители на юридически лица получават отговор на своите 

питания в устна или писмена форма. Формата на отговора се определя от комисията в 

зависимост от конкретния случай. 

(5) Отговорът в устна форма се дава на същото заседание, а в писмена форма в срок 

определен от комисията, но не по-късно от следващото заседание на комисията. 

(6) В случай, че отговорът изисква допълнително проучване или проверка, същият се дава 

на гражданина на следващото заседание на комисията. 

Временни комисии 

Чл.37.(1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни 

въпроси и за провеждане на анкети. 

(2) С решението за създаване на временна комисия Общинският съвет определя нейните 

задачи, числеността, състава, ръководството и срока на действие. 

(3) Правилата за работа на постоянната комисия се прилагат и за временната комисия. 

(4) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред 

Общинският съвет. 

(5) Дейността на временната комисия се прекратява с решение на Общинският съвет, 

взето с явно гласуване с мнозинство, повече от половината от присъстващите съветници. 

 

Глава шеста 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Планиране и подготовка на заседания на Общинския съвет 

Чл.38.(1) Общинският съвет заседава в сградата на община Долни Дъбник, а по 

изключение и на други места, определени от Председателя на Общинския съвет. 

(2) Общинският съвет планира заседанията си по предложение на Председателя и 

зам.председателите, които определят темите за всяко едно от тях по едногодишни планове. 

(3) Плановете се оповестяват на определените за целта места в общината и кметствата и 

на официалната интернет страница на община Долни Дъбник. 

(4) Общинският съвет се свиква на редовни заседания веднъж в месеца в работен ден, 

определен от Председателя и зам.председателите. 

     (5) При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет, Председателят 

насрочва извънредно заседание, на което се обсъждат само събитията, по повод на които се 

провежда заседанието. Материали за извънредното заседание могат да бъдат раздадени и на 

самото заседание. 

Чл.39.(1) Вносители на проекти за решения и други работни материали са: 

1. Кметът на общината или упълномощени от него лица от общинската администрация; 

2. Председателят на Общинския съвет; 

3. Зам.председателите на Общинския съвет; 

4. Председателите на постоянните и временните комисии на Общинския съвет; 

5. Общинските съветници; 

6. Други лица, за които в нормативен акт е предвидено правото да внасят в Общинския 

съвет предложения за решения. 

7. Директорите на общинските училища и управителите на общинските дружества по 

въпроси, отнасящи се до ръководеното от тях учреждения. Те участват с право на 

съвещателен глас. 

8. Директорите участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас. 
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(2) Проектите за решения се внасят за разглеждане от Общинския съвет в писмен вид, 

най-малко 8 дни преди заседанието на Общинския съвет. 

(3) По изключение проекти за решения могат да бъдат внесени и след изтичане на срока 

по ал. 2, но не по-късно от деня, предхождащ заседанието на постоянната комисия, за която 

материалът ще бъде разпределен. 

(4) Вносителят може да оттегли внесеното от него предложение за решение до приемане 

на дневния ред от Общинския съвет, а след това само със съгласието на съвета. 

Чл.40.(1) Постъпилите за разглеждане от Общинския съвет проекти за решения и други 

работни материали се разпределят между постоянните комисии от Председателя на 

Общинския съвет. 

(2) Постоянните комисии провеждат заседание за разглеждане на постъпилите материали 

не по-късно от 3 дни преди заседанието на Общинския съвет. 

Чл.41.(1) В съответствие с приетите едногодишни планове и текущо постъпилите за 

разглеждане от Общинския съвет проекти за решения и други работни материали, 

Председателят на Общинския съвет подготвя със съдействието на председателския съвет 

проекта за дневен ред на предстоящото заседание. 

(2) В проекта за дневен ред по ал.1 се включват проекти за решения, обсъдени на 

заседания на постоянните комисии. 

(3) В проекта за дневен ред по изключение се включват и проекти за решения, внесени за 

разглеждане от Общинския съвет по установения ред, но не преминали през процедура на 

обсъждане от съответната постоянна комисия, поради не състояло се заседание на 

комисията. 

Чл.42.(1) Общинският съвет се свиква на заседание при условията и по реда на чл.23 от 

ЗМСМА. 

(2) Редовните заседанията на Общинския съвет се провеждат всяка последна седмица на 

месеца.  

(3) Заседанията на Общинския съвет се свикват с писмена покана, в която се определя 

денят, часът, мястото за провеждане на заседанието и проектът за дневен ред. Към поканата 

се прилагат постъпилите предложения, работните материали към тях и проектите за 

решения. 

(4) Поканата за заседание на Общинския съвет се изпраща на общинските съветници не 

по-късно от три дни преди датата на заседанието. 

(5) Писмени материали с голям обем, с изключение на проекта и отчета на общинския 

бюджет се предоставят за ползване от общинските съветници в стаята на Председателя или 

се изпращат по електронна поща на съветниците. 

Чл.43.(1) Общинският съвет може да организира обществени дискусии по проекти за 

решения от значим обществен интерес за гражданите на общината. Целта на обсъждането е 

гражданите и други заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти и  

решения. 

(2) Решенията за организиране на обществени дискусии се вземат с мнозинство повече от 

половината от общия брой на общинските съветници. С решението се определя предмета, 

формата, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за провеждането на 

дискусията. 

(3) Председателят на Общинския съвет, чрез звеното по чл.86, ал.1 от настоящия 

Правилник уведомява заинтересованите лица и оповестява по подходящ начин решението, 

най-малко 10 дни преди датата на обсъждане. 

(4) За постъпилите становища и предложения се съставя протокол, който се внася за 

разглеждане в Общинския съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните 

комисии. 

Чл.44.(1) Общинският съвет приема решение, с което определя процедурни правила за 

провеждане на обществени обсъждания, предвидени в специалните закони (Закон за 

публичните финанси, Закона за устройство на територията и др.) 

(2) Оповестяването се извършва по ал.3, а съставянето на протокола за проведените 

обсъждания по реда на ал.4 от предходния член. 

Чл.45. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общинските съветници и 

групите общински съветници. 
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Провеждане на заседания на Общинския съвет 

Чл.46.(1) Общинският съвет заседава в сградата на Община Долни Дъбник. 

(2) Отделни заседания на Общинския съвет могат да бъдат проведени на друго място по 

решение на: 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. По искане на група общински съветници. 

3. По предложение на Председатели на постоянни комисии. 

(3) Предложението по ал.2, направено по реда на т.2 и т.3 се приема с Решение на 

Общинския съвет. 

Чл.47.(1) Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече 

от половината от общия брой на съветниците. 

(2) Присъствието се установява с подпис в списък, който се прилага към протокола от 

заседанието на Общинския съвет. 

(3) При откриване на заседанието Председателят на Общинския съвет обявява броя на 

присъстващите общински съветници, имената на отсъстващите общински съветници и 

причините за тяхното отсъствие. 

(4) Проверка на кворума се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието. 

(5) По преценка на Председателя на Общинския съвет, по искане на общински съветник 

или група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на 

заседанието. 

(6) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или 

прочитане на имената им от Председателя на Общинския съвет. 

(7) При липса на кворум в залата Председателят на Общинския съвет прекъсва 

заседанието до възстановяване на кворума. 

  (8) В случай, че възстановяването на кворума се окаже невъзможно, Председателят на 

Общинския съвет закрива заседанието. 

Чл.48.(1) В началото на заседанието на Общинския съвет се обсъжда и гласува дневния 

ред. 

(2) По изключение, в дневния ред на текущото редовно заседание, Кметът на общината или 

общински съветник могат да предложат да бъдат включени въпроси с неотложен характер, 

за които не е спазена процедурата по чл.41 от този правилник. 

(3) Въпросите с неотложен характер се включват в дневния ред на заседанието с решение 

на Общинския съвет. 

(4) На заседанието на Общинския съвет се разглеждат само въпроси, включени в приетия 

дневен ред. 

Чл.49.(1) Докладчици по въпроси от дневния ред могат да бъдат: 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. Зам.председателите на Общинския съвет; 

3. Председателите на постоянните и временните комисии; 

4. Ръководители на групи общински съветници, регистрирани в Общинския съвет. 

5. Общинските съветници; 

6. Кметът на общината или упълномощени от него лица от общинската администрация; 

7. Други лица, поканени да вземат участие в заседанието на Общинския съвет. 

(2) По време на обсъждането докладчикът по съответния въпрос от дневния ред има 

право на думата при поискване. 

Чл.50.(1) Председателят на Общинския съвет дава думата на желаещите да се изкажат. 

(2) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка. 

(3) Когато думата е поискана едновременно от двама или повече участници в заседанието 

на Общинския съвет, предимство при изказванията имат: 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. Заместник-председателите на Общинския съвет; 

3. Председателите на постоянните комисии; 

4. Ръководителите на групи общински съветници; 

5. Председателите на временните комисии; 

6. Общинските съветници, извън упоменатите от т.1 до т.5; 
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7. Кметът на общината; 

8. Кметовете на кметства; 

9. Служителите от общинската администрация; 

10. Други лица, поканени да вземат участие в заседанието на Общинския съвет. 

(4) Общинските съветници не могат да се изказват по същество по един и същ въпрос от 

дневния ред повече от един път. Продължителността на изказването не може да надхвърля 

пет минути. В хода на заседанието Общинският съвет може да определи и друга 

продължителност на изказванията. 

(5) Служителите от общинската администрация се изказват само след упълномощаване от 

Кмета на общината. 

Чл.51.(1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени 

искания за реплика, дуплика или обяснение на отрицателен вот. 

(2) Процедурни са въпросите, свързани с: 

1. предложения за изменение и допълнение на дневния ред; 

2. прекратяване на разискванията; 

3. отлагане на разискванията; 

4. нарушаване на реда за провеждане на заседанието; 

5. прекъсване на заседанието; 

6. отлагане на заседанието; 

7. отлагане на гласуването; 

8. проверка на кворума. 

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от две минути, без да се 

засяга същността на главния въпрос. 

(4) 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. 

(5) Право на процедурни въпроси и предложения имат общинските съветници. 

Чл.52.(1) Общинският съветник има право на реплика. 

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване, прави се 

веднага след изказването и не може да продължава повече от две минути. 

(3) По едно и също изказване могат да се правят най-много 3 реплики. 

(4) Не се допуска реплика на репликата. 

(5) Репликираният общински съветник, след приключване на репликата, има право на 

отговор (дуплика) с времетраене до две минути. 

Чл.53.(1) Общинският съветник има право на обяснение на своя отрицателен вот в 

рамките на две минути. 

(2) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който 

при обсъждането на въпроса не се е изказвал или не е изразил същото отрицателно 

становище. 

(3) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване 

на процедурни предложения. 

Чл.54. Всеки участник в заседание на Общинския съвет има право на лично обяснение, 

когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично. Личното обяснение се прави в 

края на заседанието. 

Чл.55. При липса на желаещи да се изказват, Председателят на Общинския съвет 

прекратява разискванията. 

Чл.56.(1) Председателят на Общинския съвет прекъсва заседанието на съвета: 

1. при поискване на почивка; 

2. при наличие на обстоятелства, които пречат на нормалното протичане на 

заседанието; 

3. при липса на кворум. 

(2) Искането за почивка се прави от: 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. Ръководителите на групи общински съветници. 

(3) Почивката се дава веднага, след като бъде поискана. Времетраенето между две 

почивки не може да бъде по-кратко от един час. 
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(4) Продължителността на прекъсването по ал.1 не може да бъде повече от 20 минути. 

 

(5) Заседанието на Общинския съвет се възстановява, след като отпаднат причините за 

прекъсването му. 

Чл.57.(1) Председателят на Общинския съвет закрива заседанието на съвета: 

1. поради изчерпване на дневния ред; 

2. при наличие на обстоятелства, които правят невъзможно по нататъшното 

провеждане на заседанието; 

3. по искане на група общински съветници; 

4. когато възстановяването на кворума се окаже невъзможно. 

(2) По искане на група общински съветници решението на председателя на съвета за 

закриването на заседанието по ал.1, т.2 се гласува от Общинския съвет. 

(3) Закриване на заседанието на Общинският съвет по ал.1, т.3 става с решение на 

Общинския съвет. 

Чл.58.(1) Общинският съвет приема решения с: 

1. явно гласуване; 

2. тайно гласуване. 

(2) В процедура на гласуване не се допускат изказвания. 

Чл.59.(1) При явно гласуване всеки общински съветник гласува със “за”, “против” или 

“въздържал се”. 

(2) Явното гласуване се извършва чрез: 

1. вдигане на ръка; 

2. поименно гласуване; 

3. саморъчно подписване. 

(3) Когато явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка, преброяването на 

гласовете става от техническия секретар на Общинския съвет, а обявяването на резултата - 

от Председателя на Общинския съвет. 

(4) Поименното гласуване се извършва чрез прочитане в азбучен ред на имената на 

общинските съветници, които отговарят със “за”, “против” или “въздържал се”. Имената на 

съветниците се прочитат от Председателя на Общинския съвет. 

(5) Гласуването чрез саморъчно подписване се извършва чрез подписване на всеки 

съветник в една от колоните “за”, “против” или “въздържал се” на списък с имената на 

съветниците, подреден в азбучен ред. 

(6) Предложение за гласуване по ал.2, т.3 могат да правят: 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. Група общински съветници. 

(7) Предложението за гласуване по реда на ал.2, т.3 се поставя на гласуване без 

разискване, като се изслушва един общински съветник, който не е съгласен с направеното 

предложение. 

(8) Гласуването се извършва в следната последователност: 

1. предложение за отхвърляне; 

2. предложение за отлагане за следващо заседание; 

3. предложение за поправка, заместване или допълнение; 

4. основното предложение. 

(9) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по 

реда на тяхното постъпване. 

Чл.60.(1) Тайно гласуване се провежда в случаите, предвидени в ЗМСМА по ред, 

определен с този правилник. 

(2) Общинският съвет може да реши гласуването и по други въпроси да бъде тайно. 

(3) Предложение за тайно гласуване по ал.2 могат да правят: 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. Група общински съветници; 

3. Не по-малко от една трета от общия брой на съветниците. 

(4) Тайното гласуване се провежда от комисия и по правила, приети от Общинския съвет. 

Чл.61. Когато процедурата по гласуването или резултатът от гласуването бъдат оспорени, 

Председателят на Общинския съвет предлага предложението на повторно гласуване. 
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Резултатът, установен при повторното гласуване, е окончателен. 

Чл.62.(1) По изключение, по точка от дневния ред на текущото заседание на Общинския 

съвет, по която разискванията и гласуването са приключили, може да се поиска подновяване 

на разискванията и ново гласуване. 

(2) Предложение по ал.1 могат да правят: 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. Група общински съветници. 

(3) Предложението по ал.2 се поставя на гласуване без разискване, като се изслушва  един 

общински съветник, който не е съгласен с направеното предложение. 

    Чл.63.(1) Решенията на Общинския съвет се вземат с мнозинство, регламентирано в 

съответните нормативни актове и този правилник. 

(2) Решения на Общинския съвет, ако не е определено друго, се приемат с мнозинство, 

повече от половината от присъстващите на заседанието съветници. 

Чл.64.(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) Предложения по ал.2 могат да правят: 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. Председателите на постоянни или временни комисии; 

3. Кметът на общината; 

4. Група общински съветници. 

(4) Общинският съвет решава кои лица да участват в закрити заседания или части от тях. 

(5) Решението за закрито заседание се взема с мнозинство, повече от половината от общия 

брой на съветниците. 

(6) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично. 

Участие на гражданите в заседанията на Общинския съвет 

Чл.65.(1) Гражданите имат право да отправят питания, изразяват становища и правят 

предложения до Общинския съвет, Кмета на общината или общинската администрация, които 

са от тяхна компетентност и имат значим обществен интерес за общината. 

(2) Правата по ал. 1 гражданите могат да упражнят: 

1. преди заседанието на Общинския съвет; 

2. по време на заседанието на Общинския съвет. 

(3) Питанията, становищата и предложенията, направени по реда на ал.2, т.1 се отправят в 

писмена форма не по-късно от един работен ден преди заседанието на Общинския съвет. 

(4) Писмените материали по ал.3, които са от компетентността на Общинския съвет, Кмета 

на общината или общинската администрация и касаят обществено значими за общината 

проблеми, се предоставят на участниците в заседанието на Общинския съвет. Останалите 

материали се връщат на вносителя. 

(5) Когато правото на гражданина по ал.1 се отнася до въпроси, включени в дневния ред на 

заседанието, това право може да се ползва при обсъждането на съответния въпрос. В противен 

случай правото се ползва в края на заседанието. 

Чл.66.(1) На заседание на Общинския съвет, освен правата по чл.65, ал.1, гражданите имат 

право и да се изказват. 

(2) Участието на граждани в заседанието на Общинския съвет става само след разрешение 

на председателят на съвета. 

(3) По един и същи въпрос участие могат да вземат до трима граждани, като времето за 

участие на всеки един от тях не може да надхвърля три минути. 

(4) Правото на гражданина по ал.1 може да бъде ползвано еднократно, освен ако 

Общинският съвет не реши друго. 

(5) Гражданите получават отговор на своите питания в устна или писмена форма. 

(6) Отговорът в устна форма се дава на същото заседание, а в писмена в седемдневен срок от 

датата на провеждане на заседанието. 

(7) В случай, че отговорът изисква допълнително проучване или проверка, същият се дава на 

гражданина в писмен вид, който се изпраща на посочения от него адрес в тридесетдневен срок 

от датата на провеждане на заседанието. 

Чл.67.(1) Председателят на Общинския съвет може да отнеме думата на гражданин, който: 
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1. се изказва по въпроси, които не са от компетентността на Общинския съвет, Кмета  

 

на общината и общинската администрация или не касаят обществено значими за общината 

въпроси; 

2. се изказва в нарушение на  чл.66, ал.2, 3 и 4; 

3. в изказването си отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи 

към участници в заседанието, както и разгласява данни, отнасящи се до личния живот или 

увреждащи доброто име на други граждани. 

(2) Председателят на Общинския съвет може да отстрани от заседание на съвета гражданин, 

който с поведението си нарушава реда и създава пречки за нормалното провеждане на 

заседанието. 

Протоколиране на заседанията на Общинския съвет 

Чл.68.(1) За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол, който се изготвя в три 

дневен срок от датата на провеждане на заседанието. 

(2) Протоколът се води от технически секретар, който е служител в общинската 

администрация, определен по реда на чл. 86, ал. 1 от настоящия Правилник. 

(3) В протокола от заседанието на Общинския съвет се отразяват: 

1. датата и мястото на провеждане на заседанието, часът на откриване и часът на 

закриването му; 

2. приетият от Общинския съвет дневен ред; 

3. името на председателстващия заседанието на Общинския съвет; 

4. броят на общинските съветници, присъстващи при откриване на заседанието, 

имената на отсъстващите съветници и причините за отсъствието им; 

5. имената на общинските съветници, включили се по-късно в заседанието на 

Общинския съвет, към момента на включването им; 

6. имената на общинските съветници, които са напуснали по-рано заседанието на 

Общинския съвет и причините за напускането им; 

7. имената на общинските съветници, напуснали временно заседанието на Общинския 

съвет, към момента на напускане и момента на завръщане; 

8. имената на отстранените от заседание общински съветници и моментът на 

отстраняването им; 

9. имената на докладчиците, изказалите се, и съдържанието на докладите и 

изказванията; 

10. текстът на приетите решения и резултатът от гласуването при приемането им; 

11. не приетите предложения и резултатът от гласуването. 

(4) В протокола подробно се описва ходът на заседанието на Общинския съвет. 

(5) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на 

комисиите, писмените питания, становища препоръки или предложения на гражданите, 

писмените питания на общинските съветници, писмените отговори на питанията и другите 

работни материали. 

(6) Протоколите от заседанията на Общинския съвет се подписват от техническия 

сътрудник и от: 

1. Председателят или заместник-председателите на Общинския съвет, в зависимост от 

това кой е ръководил цялото заседание на съвета; 

2. Председателят и заместник-председателите на Общинския съвет за заседания на 

съвета, когато са ръководели съвместно. 

Чл.69. (1) Общинските съветници могат да преглеждат протокола в седем (7) дневен срок 

от заседанието. 

(2) Всеки общински съветник има право да получи извлечение по определена точка от 

дневния ред или копие от пълните протоколи. 

(3) Възникнали спорове по същността на техните изказвания и предложения се решават 

от Общинският съвет на следващото заседание. 

(4) Поправки на явни фактически грешки в приети актове на Общинския съвет се 

извършват по нареждане на Председателя на съвета, след консултация с вносителя и се 

обявяват пред Общинския съвет на следващото заседание. 

Чл.70.(1) Протоколът от заседанието на Общинския съвет и приетите правилници, 
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наредби и други решения се изпращат на Областния управител и Кмета на общината в 

седемдневен срок от приемането им. 

(2) Копия от решенията на Общинския съвет за сведение получават: 

1. ръководителите на групи общински съветници; 

2. кметовете на кметства по въпроси, отнасящи се до ръководените от тях кметства. 

(3) Решенията на Общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез: 

1. обявяването им на определените за целта места в сградата на общината и кметствата; 

2. разгласяване чрез кабелно радио; 

3. чрез местен вестник; 

4. чрез информационен бюлетин; 

5. публикуване в сайта на Община Долни Дъбник в Интернет; 

6. приемни на общинските съветници;  

 

Глава седма 

Контрол върху актовете на кмета на общината,  

издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет 

 

Чл.71.(1) Общинският съвет упражнява контрол върху актовете на кмета на общината, 

издадени в изпълнение на решения на Общинския съвет. 

(2) Контролните функции се осъществяват чрез: 

1. Питания, отправени от общинските съветници към кмета на общината; 

2. Отчет на кмета на общината за изпълнение решенията на Общинския съвет; 

3. Изпращане до Общинския съвет на актовете на Кмета на общината, издадени в 

изпълнение на Решенията на Общинския съвет. 

Чл.72.(1) Общинският съветник може да отправя питане до кмета на общината. 

(2) Питането до Кмета на общината се отправя в писмена форма, чрез Председателя на 

Общинския съвет, не по-късно от един работен ден преди заседанието на съвета. 

(3) Кметът на общината отговаря на питането на следващото заседание на Общинския 

съвет. Когато подготовката на отговора изисква допълнително проучване или проверка, 

Кметът на общината има право да поиска удължаване на срока за отговор, но с не повече от 

едно заседание. 

(4) На питането се отговаря устно. Писмен отговор се дава, когато общинският съветник, 

отправил питането, е изразил изрично желание за това. 

(5) Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на 

отговор, за което Председателят на Общинския съвет уведомява Кмета на общината. 

(6) При отсъствие на общинския съветник от заседанието на Общинския съвет, отговор на 

питането не се дава. 

Чл.73.(1) Председателят на Общинския съвет обявява постъпилите питания и формата на 

отговор в началото на първото заседание след тяхното подаване. 

(2) Общинският съветник може устно да оттегли питането си, непосредствено след 

обявяването му от Председателя на Общинския съвет. В този случай отговор на питането не 

се дава. 

   (3) Отговор на питането на общински съветник се дава в края на заседанието на 

Общинският съвет, но преди отговорите на въпроси на граждани. 

Чл.74.(1) Вносителят може да изложи питането си в рамките на три минути. 

(2) Кметът на общината има право на отговор в рамките на пет минути. 

(3) След получаване на отговора общинският съветник има право да зададе до два 

уточняващи въпроса. 

(4) По отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. 

Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на две минути да изрази своето 

отношение към отговора. 

Чл.75. Когато отговорът на питането е поискан в писмен вид, екземпляр от писмения 

отговор се връчва на съветника, отправил питането. Питането, заедно с екземпляр от 

писмения отговор, се прилагат към протокола от заседанието. 

Чл.76.(1) Питанията се правят по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се 

изслушва отговорът на Кмета на общината. 
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(2) Общинският съветник не може да прави питане, на което вече е отговорено на същото  

заседание. 

Чл.77. Кметът на общината организира изпълнението на актове на Общинския съвет и 

внася в съвета отчет за изпълнението им на 6 месеца. Отчетът обхваща решенията на 

Общинския съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхното изпълнение 

и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение. 

Чл.78. Кметът на общината изпраща на Общинския съвет административните актове, 

както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, 

приети от съвета в три (3) дневен срок от издаването или подписването им. 

Чл.79. Кметът на общината представя на Общинския съвет програма за управление за 

срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Кметът на общината 

представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнение на програмата в срок до 31 

януари. 

Чл.80. Общинският съвет провежда обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на 

общината на 6 месеца. 

Чл.81.(1) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразни или 

нецелесъобразни актове на Общинския съвет или да оспорва актове на съвета пред 

съответния административен съд. За целта се спазва процедурата на чл.45 от ЗМСМА. 

(2) Оспорването, спирането, отмяната и потвърждаването на оспорените актове се 

разгласява на населението на общината по реда на чл.22, ал.2 от ЗМСМА. 

Чл.82.(1). Общинският съвет може да отмени административни актове, издадени от кмета 

на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от 

получаването им. В същия срок Общинският съвет може да оспорва незаконосъобразни 

административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен 

съд. 

(2) Искането по ал.1 се прави в писмен вид с подробно излагане на мотивите и се 

адресира до Общинския съвет. 

(3) Председателят на Общинския съвет изпраща постъпилото искане в постоянната 

комисия, в чиито компетенции е разглеждането му. Копие от искането се изпраща на Кмета 

на общината. 

(4) Постъпилото искане за отмяна на акт на Кмета на общината, заедно със становището 

на постоянната комисия се включва за разглеждане в дневния ред на следващото заседание. 

(5) Кметът на общината може сам да отмени оспорвания акт до началото на заседанието 

на Общинския съвет по ал.5, като изпрати на председателят на съвета копие от заповедта за 

отмяна. В този случай въпроса за отмяна на акта отпада от дневния ред на заседанието на 

Общинския съвет. 

(6) Решенията на Общинския съвет по ал.1 се приема с мнозинство повече от половината 

от общия брой на съветниците. 

 

Глава осма 

Взаимодействие между Общински съвет  

и общинска администрация 

 

Чл.83.(1) Кметът на общината и кметовете на кметства участват в заседанията на 

Общинския съвет с право на съвещателен глас и се изказват при условия и по реда, 

определен 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.84.(1) Общинският съвет поддържа свой раздел в интернет страница на община Долни 

Дъбник. 

(2) Преди заседание на Общинския съвет, проекта за дневен ред и проектите на 

решения, без приложените към тях документи се публикуват на интернет страницата на 

общината в раздел Общински съвет. При публикуването се заличават личните данни, 

съгласно Закона за защита на личните данни. 

(3) Всички решения и актове на Общинския съвет се публикуват на интернет страницата 

на Общинския съвет в седем (7) – дневен срок от изготвяне на протокола от заседанието, 
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на което са приети. 

(4) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, 

където се съхраняват копия от решенията на Общинския съвет от последните 10 години на 

хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани до тях, в рамките на 

работното време. 

   (5) Гражданите, които желаят, могат да получат копие от решенията на Общинския 

съвет.  

Чл.85. Кметът на общината осигурява експертно и организационно-техническо 

обслужване на Общинския съвет, като определя в Устройствения правилник на общинска 

администрация задълженията на нейните служители. 

Чл.86.(1) В структурата на общинска администрация се създава специализирано звено за 

подпомагане и осигуряване на работата на Общинския съвет и на неговите комисии. 

   (2) Числеността на звеното, неговите задължения и взаимодействието с председателя на 

Общинския съвет и кмета на общината се уреждат в съответствие с чл. 29а от ЗМСМА. 

Чл.87. Звеното по чл.86, ал.1 от настоящия Правилник: 

1.Осигурява деловодно обслужване на съвета и на неговите комисии. 

2.Осигурява техническо размножаване и изпращане на материалите и  поканите за 

заседания на съвета и неговите комисии. 

3.Осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на 

съвета, изпращането на актове на Общинския съвет и становищата на комисиите. 

4.Осигурява спазването на реда по време на заседанията, преброяването и отчитането 

на резултатите от гласуването. 

5.Изпълнява и други функции, определени в Устройствения правилник на общинска 

администрация или възложени му от Председателя на Общинския съвет. 

 

Глава девета 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет се изменя и допълва 

по реда на тази глава. 

§ 2. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет могат да правят: 

1. Всяка група общински съветници, регистрирана в Общинския съвет с мотивирано 

предложение до Председателя на Общинския съвет; 

2. 1/3 от общинските съветници с мотивирано предложение до Председателя на 

Общинския съвет; 

3. В 14 дневен срок от получаването, Председателят на Общинския съвет внася 

предложението за изменение и допълнение на Правилника в постоянните комисии на съвета; 

4. Постоянните комисии в 14 дневен срок разглеждат предложението и се произнасят с 

мотивирано становище. 

 

Глава десета 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1 Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Долни Дъбник, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се приема на 

основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА с Решение №                на Общински съвет Долни Дъбник.  

§ 2 Правилникът влиза в сила от               2020г. и отменя Правилника за организацията и 

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

администрация, приет с Решение №16 от 26.01.2016год. 

 

 

БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ 

Председател на Общински съвет 

Долни Дъбник 

 


