
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САДОВО 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

ОТ АТАНАС ТЕЛЧАРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САДОВО 

 

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

организация и дейността на Общински съвет – Садово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

                                 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет – Садово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

(чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА). Съгласно чл. 7, ал.1 от ЗНА, правилникът е нормативен акт, 

който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организация на държавни и 

местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Съгласно разпоредбата на чл. 10, 

ал. 2 от ЗНА обществени отношения, които спадат към тази област, за която има издаден 

нормативен акт се уреждан с неговото изменение или допълнение, а не с отделен акт от 

същата степен. Поради това следва да се приемат промени в сега действащият правилник 

на Общински съвет – Садово, а не да се приема изцяло нов такъв акт.  

За подобряване работата на Общински съвет – Садово през новия мандат 2015-2019 

г., както и във връзка с подобряване функционирането на постоянните комисии на ОбС – 

Садово по конкретно комисиите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Правилник за организацията 

и дейността на Общински съвет – Садово, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, а именно „Комисия по социална политика, труд, 

здравеопазване и вероизповедание, образование, наука, култура, спорт, туризъм и 

младежки дейности“ и „Комисия по промишленост, селско, горско стопанство, екология, 

евроинтеграция и транспорт“, предлагаме промяна в наименованието на горните две 

комисии. 

Във връзка с горното предлагам на „Временната комисия за изготвяне на проект за 

решение, изменение и допълнение на Правилника на организация на Общински съвет – 

Садово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (приет от 

ОбС – Садово, с решение № 38/31.01.2012 г.) или изготвяне на проект за решение за 

отмяна на правилника и приемане на нов“, предлагам комисия да разгледа следните 

предложения за изменение и допълнение на действащият правилник и във връзка с това да 

приеме Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет – Садово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, в следния смисъл: 

• Чл.5(1) т.16 Прави предложения за административно- териториални промени, 

засягащи територията и границите на общината с мнозинство повече от половината 

от общия брой общински съветници. 

Да се гласува поименно. 



• Т.21. Удостоява с почетно гражданство  български и чуждестранни граждани с 

мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници. 

Да се гласува поименно. 

• Глава пета чл.29 ал.1 

Да се добавят следните точки: 

Т.5. Своеволно да напуска заседанието на общ. Съвет без разрешение на 

Председателя на общ. Съвет 

Т.6  да ползва мобилен телефон с включен звук  

4. Чл.42, ал.1 Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.41 от този 

правилник се удържа сумата от 50 лв. 

Да се промени - сумата от 100 лв 

• Чл.43.ал.1 При неоправдано отсъствие от заседание на общ. Съвет  и комисиите, на 

общ. Съветник се удържа сума, равна но 30 лв. 

Ал.2 Данните  за удръжки  по ал.1 да се вземат  от присъствената  книга по чл.24, т.5 

Да се промени: ал.1. При неоправдано отсъствие от заседание на общ. съвет  на общ. 

съветник  да се удържа сума равна на 50 лв 

Ал.2.    При неоправдано отсъствие от комисиите на общ. съвет  на  общ. съветник, 

да се удържи сума равна на 30 лв.  

Ал.3. Данните  за удръжки  по ал.1 да се вземат  от присъствената  книга по чл.24, 

т.5, по ал.2 от протоколите за проведено заседание на комисиите 

• Глава седма. Чл.49 ал1. т.2 Комисия по социална политика , труд, здравеопазване  и 

вероизповедание, образование, наука, култура, спорт, туризъм и младежки 

дейности 

Да се промени:  Комисия по социална политика , труд, здравеопазване  и вероизповедание, 

образование, наука и  култура. 

Т.4. Комисия по промишленост, селско и горско стопанство, екология, евроинтеграция и 

транспорт. 

Да се промени:  Комисия по промишленост, селско и горско стопанство, екология, 

евроинтеграция, транспорт, спорт, туризъм и младежки дейности. 

• Чл.56, ал.4. При обсъждане на предложения и проекти за решения или други 

въпроси разпределени за разглеждане  от постоянната комисия, вносителят или 

негов представител  присъства на заседанието. 



Да се добави: При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси 

разпределени за разглеждане  от постоянната комисия,  при необходимост вносителят 

или негов представител  присъства на заседанието. 

• Чл.79, ал.1 Всеки общински съветник, може да се изказва  по два пъти по точка от 

дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава  три 

минути. 

Да се промени: Всеки общински съветник, може да се изказва  по два пъти по точка от 

дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава : 5 минути 

за първо изказване и две минути за второ изказване.  

• Чл.87, ал.2. Всяка група може да  поиска прекъсване  на заседанието  за не повече  
от тридесет минути. 

Да се промени: . Всяка група може да  поиска прекъсване  на заседанието  за не повече  

от двадесет  минути. 

• Глава десета, Чл. 114, ал.1 Кметът отговоря на питането на следващото 

заседание, освен ако Общинският съвет не реши друго. 

Да се промени: Кметът отговаря на питането на следващото заседание. 

 

Предлагам „Временната комисия за изготвяне на проект за решение, изменение и 

допълнение на Правилника на организация на Общински съвет – Садово, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация (приет от ОбС – Садово, с 

решение № 38/31.01.2012 г.) или изготвяне на проект за решение за отмяна на правилника 

и приемане на нов“ да разгледа горното предложение и да излезе с решение, взето с 

протокол от заседание на комисията, да предложи на Общински съвет – Садово да приеме 

Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организация и дейността на 

Общински съвет – Садово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 
 

 

                                                        ВНОСИТЕЛ: АТАНАС  ТЕЛЧАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


