
 Проект! 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

§ 1. Чл.20 се отменя. 

§ 2. Чл.21 се отменя. 

§ 3. Чл.48, ал.4 се изменя, както следва: 

(4) Заместник-председателят може да участва като член на постоянните комисии, както 

и да бъде председател на същите. 

§ 4. Чл.65, ал.1 се изменя, както следва: 

(1)  В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет подготвя 

проект за дневен ред най-малко 5 дни преди датата на заседанието. 

§ 5. Чл.65, ал.4 се отменя. 

§ 6. Чл.71а се изменя като се създава нова алинея: 

(6) При невъзможност председателят на общинския съвет да открие и ръководи 

заседанието същото се открива и ръководи от заместник-председателя. 

§ 7. Ал.6 на чл.71а се изменя като става ал.7: 

(7) Председателят на общински съвет свиква заседанията и определя начина на 

провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет 

страницата на общината на заседанията по ал.1, освен ако общинският съвет реши 

отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал.1 се прилагат 

разпоредбите на чл.71, ал.1. 

§ 8. Ал.7 на чл.71а се изменя като става ал.8: 

(8) Обстоятелствата по ал.1 и 5 се отразяват в протокола от заседанието. 

§ 9. Чл.93 се изменя, както следва: 

 Чл.93 В седемдневен срок протокола от предходното заседание да бъде публикуван на 

интернет страницата на общината в раздел „Общински съвет”, като общинските 

съветници имат правото да поискат поправки в него. Възникналите спорове се решават 

от общинския съвет на следващото заседание. 

§ 10. Създава се нов чл.94а със следния текст: 



Чл.94а При необходимост общинският съвет може да заседава извънредно. 

(1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на 

общинските съветници за заседанието. Поканата с дневния ред за заседанието, 

ведно с всички материали се публикуват на интернет страницата на общината в 

раздел „Общински съвет” в срок най-малко един ден преди заседанието. 

Съобщението за публикуване се изпраща на общинските съветници по имейл от 

звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в деня на публикуването. 

(2) Разпоредбите на чл.68 до чл.94 относно реда и начина за провеждане на 

заседанието се прилагат и при извънредно заседаване. 

 

 

 

 

 

 

 

 


