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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№487 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.05.2018 г. с  Протокол № 32 

 

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

организацията и дейността на Общински съвет – Брацигово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, като взе предвид предложение с вх. № 008-00-

26/17.05.2018 г. от г-жа Надежда Казакова, председател на Общински съвет – 

Брацигово, и становищата на постоянните комисии към ОбС, и след извършените 

разисквания, Общински съвет – Брацигово  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

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

общинската администрация, със следното съдържание: 

 

§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В т. 4 текстът „с мнозинство от най-малко 7 гласа / повече от половината от общия 

брой общински съветници (поименно)/“ се заличава. 

 

2. В т. 13 текстът „с мнозинство от най-малко 7 гласа / повече от половината от общия 

брой общински съветници(поименно)/“ се заличава. 

 

3. В т. 14 текстът „с мнозинство от най-малко 7 гласа  /повече от половината от общия 

брой общински съветници(поименно)/“ се заличава. 

 

4. Създава се нова т. 23 със следния текст: „определя условията и реда за пътуване по 

маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната 

община.“. 

 

§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В ал. 1 се създава нова т. 3 със следното съдържание: 

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

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“. 

 

 

§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В ал. 1, т. 8 се изменя така: 

„8. координира взаимодействието между общинския съвет и общинската 

администрация при изразходването на средствата, предвидени за издръжка на 

общинския съвет;“. 

 

§ 4. В член 18 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно: 

 1. при поставяне под запрещение; 

 2. когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода 

за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема 

държавна длъжност; 

 3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската 

избирателна комисия; 

 4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или 

кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, 

заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска 

администрация; 

 5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието 

си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие 

от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на 

общинския съвет през годината; 

 6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради 

заболяване за повече от 6 месеца; 

 7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на 

постоянния му адрес извън територията на общината; 

 8. при извършване на административно- териториални промени, водещи до закриване 

на общината; 

 9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или 

контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски 

пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или 

директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при 

заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга 

държава-членка на Европейския съюз; 

 10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА. 

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

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 12. при установяване на неизбираемост. 

 13. при смърт.“. 

 

§ 5. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Алинея 1 се изменя така: 

 

„(1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една 

постоянна комисия, но не повече от три. Председателят на общинския съвет може да не 

бъде избиран за член на постоянна комисия.“. 
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§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В ал. 5 думите „чл.29,ал.2 от ЗМСМА“ се заменят с „чл. 29а от ЗМСМА“. 

 

§ 7. Член 97 се изменя така: 

 

„Чл. 97. Заседанията на общинския съвет се излъчват пряко (на живо) по местна 

телевизия. Актовете на общинския съвет се публикуват на страницата на общината в 

Интернет и на информационното табло в сградата на общинската администрация в 7-

дневен срок от приемането им. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването 

на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на 

общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със 

закон.“.  

 

§ 8. Член 123 се изменя така: 

„Чл. 123. Звеното по чл. 29а от ЗМСМА: 

1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии; 

2. отговаря за изпълнение на дейностите по административно обслужване и 

осигуряване дейността на общинския съвет; 

3. контролира функционирането на документооборота, архивирането и съхранението на 

документацията; 

4. осигурява технически изпращането на материалите, поканите и други документи за 

заседания на съвета и неговите комисии; 

5. осигурява воденето на протоколите и на присъствените списъци от заседанията на 

съвета и неговите комисии, разпространяването на актовете на общинския съвет и 

становищата на комисиите; 

6. изготвя и завежда изходящата кореспонденция от председателя на общинския съвет; 

7. изготвя годишен график за заседания на съвета и неговите комисии; 

8. изготвя месечен график за заседания на комисиите и дневен ред за заседание на 

съвета; 

9. изготвя протокола от заседанията на комисиите; 

10. изготвя протокола и решенията от заседание на съвета; 

11. представя копия на заинтересованите лица и следи за посочените срокове за тяхното 

изпълнение; 

12. съдейства за редовното снабдяване с канцеларски и други материали; 

13. организира подреждането и поддържането на служебните помещения, ползвани от 

председателя и общинските съветници, както и залата за заседания; 

14. води регистър на взетите решения на общинския съвет; 

15. отговаря за своевременното изпращане на протоколите и решенията на общинския 

съвет до съответните институции.“. 

 

Общ брой 

съветници 

присъствали                           гласували 

„За” „Против” „Въздържали се” 

13 13 13 0 0 

 

                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


