Протокол от заседание на Временната комисия за изработване на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация” за мандат 2019-2023г.
Днес 19.11.2019г. от 15.40 часа се проведе заседание на Временната комисия за
изработване на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация” за мандат 2019-2023г.
Присъстват: Пепа Колева - председател, Иван Якимов - секретар, Петко Павлов, Деница
Николова, Начо Начев – членове
Присъства още: Стелиян Нунев – Председател на Общински съвет – Априлци
П. Колева: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми г-н Председател, откривам
заседанието на Временната комисия за изработване на „Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”.
П. Колева: Предлагам да гласуваме проекта за дневен ред:
1. Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
П. Колева: В режим на гласуване сме за така предложения дневния ред:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване ОбС Априлци прие следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
П. Колева: Давам Ви думата за предложения по глава първа. Имахте време да се запознаете
с правилника. Нека даваме предложенията си конкретно и да гласуваме всяка глава. Г-жо
Николова, заповядайте.
Д. Николова: Уважаеми колеги общински съветници, г-н Председател, чл.5, ал.7
„Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения
посредник с мнозинство от не по-малко от 8 /осем /”. Предложението ми е да се добави
„общински съветници”.
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П. Колева: Други предложения? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, предложението на г-жа Николова, в чл.5, ал. 7 да се
добави текстът „общински съветници”:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ на „Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска
администрация за мандат 2019-2023г.”
ГЛАВА ВТОРА - КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
П. Колева: Имате ли предложения?
Д. Николова: Относно чл.14, ал.1, т.3 „влизане в сила на акт, с който е установен
конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на
интереси”. Трябва да го заменим с новия закон – Закон за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
П. Колева: Други предложения? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, предложението на г-жа Николова за промяна на
чл.14, ал.1, т.3 „Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество”:
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Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ВТОРА - КОНСТИТУИРАНЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ВТОРА - КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
ГЛАВА ТРЕТА - РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
П. Колева: Имате ли предложения?
Д. Николова: Чл.19, ал.1 „Общинският съвет избира 1/един/ заместник-председател
на обществени начала”. Моето предложение е „Общинският съвет може да избере
1/един/ заместник-председател
на обществени начала”. Така ми звучи като
задължително в първия вариант. Доколкото разбрах заместник - председател няма да
има или греша?
П. Павлов: От нас зависи.
П. Колева: Винаги може да се избере. Въпросът е дали да остане „избира”. „Има право да
избере” също звучи добре.
И. Якимов: Досега имало ли е?
П. Колева: Да, г-н Мартин Пламенов беше.

3

П. Павлов: Когато има заместник тръгват слухове, че е облагодетелстван повече. Другото е,
че той ще има по – големи правомощия от другите съветници. Не виждам нужда да има. Г-н Нунев
винаги може да предложи ако се наложи някой да го замести, когато отсъства.
П. Колева: Други предложения? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, предложението на г-жа Николова за промяна на
чл.19, ал.1 „Общинският съвет има право да избере заместник-председател на
обществени начала”:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: Други предложения?
П. Павлов: Чл.18, ал.1
„Председателят на общинския съвет получава
възнаграждение 70 на сто от заплатата на кмета на общината при пълен 8 часов
работен ден, а при непълен работен ден се определя пропорционално на работното му
време определено от Общинския съвет”. За мен са малко 70%. Той ще е на 4 часа.
С. Нунев: Законодателството не ми позволява повече от 12 – часов работен ден.
П. Колева: Какъв % предлагате, г-н Павлов?
П. Павлов: 90%.
С. Нунев: Имате ли представа какви ще станат цифрите?
С. Лалев: При 2600лв. заплата на кмета, на председателя ще бъде 1170лв.
С. Нунев: Досега брутната заплата е била 1298 на председателя, а на съветниците 472лв.
Това е за месец август примерно.
И. Якимов: Имаме ли право да увеличим %.
П. Колева: Да. Това правим в момента.
П. Колева: В режим на гласуване сме, предложението на г-н Павлов за промяна на чл.18,
ал.1 „Председателят на общинския съвет получава възнаграждение 90 на сто от
заплатата на кмета на общината при пълен 8 часов работен ден, а при непълен работен
ден се определя пропорционално на работното му време определено от Общинския
съвет”:
Гласували 5 общински съветници
4 „за”
0 „против”
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1 „въздържал се” Приема се.
П. Колева: Други предложения? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ТРЕТА - РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ:

Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ТРЕТА - РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
П. Колева: Имате ли предложения? Чл.23, ал.3 - 60 на 100 е възнаграждението на
общинските съветници от средната брутна работна заплата. Около 472лв. е било
възнаграждението.
С. Нунев: Трябва да се изчисли при тази заплата на кмета, която ще реши общинският
съвет, колко ще повлияе на сумата.
Н. Начев: Той е на отделно перо.
П. Колева: Трябва да видим дали заплатата на кмета ще влиза в средната брутна заплата на
администрацията.
С. Нунев: Дейността е общинска администрация и вече са разделени на параграфи (кмет,
администрация), така че заплатата на кмета влиза в средната брутна работна заплата на
общинската администрация.
П. Колева: Другото, което искам да обсъдим е ал.6 „При неоправдано отсъствие: 1. от
заседание на общинския съвет на общинския съветник се удържа сума равна 30 на сто от
максимално начислената сума за месеца; 2. от заседание на комисия, в която е избран да
участва от общинския съвет на общинския съветник се удържа сума равна 10 на сто от
максимално начислената сума за месеца”. Тук трябва да има една точка трета, която
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липсва и не знам всички ли знаят, че ако не се присъства на нито едно заседание в
месеца, съветникът не получава абсолютно нищо.
Н. Начев: Досега така ли е било? Не може да е било така.
П. Колева: Така е. Имаше проверки и от Сметна палата.
Д. Николова: Говорим без оправдателна причина?
П. Колева: Няма значение. Тези пари се дават за работа, за присъствие. Не може да се
измери по друг начин работата, освен в заседание.
П. Павлов: Аз предлагам да станат 65%. Това е заради тенденцията.
П. Колева: В режим на гласуване сме, предложението на г-н Павлов, възнаграждението на
общинските съветници да бъде 65% от средната брутна работна заплата на общинската
администрация:
Гласували 5 общински съветници
1 „за”
1 „против”
3 „въздържали се” Не се приема.
П. Колева: Други предложения?
Д. Николова: Чл. 23, ал.1, т.4 „(1) Общинският съветник има право: 4. да отправя
питания към кмета, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на
общинския съвет, освен ако самият съвет реши друго”. Не трябва ли да е „или” устно?
П. Колева: По принцип е „и” устно, защото той задължително трябва да отговори писмено,
и също така той става и чете отговора. Така че и устно задължително.
С. Нунев: Тук идеята за мен е, че той трябва да отговори и устно, защото общинският
съветник може да зададе въпроса обществеността да го чуе.
П. Колева: Чете се задължително.
Д. Николова: И все пак ще се позова на чл.33 от ЗМСМА, където пише: „На питането се
отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго”.
П. Колева: Ние решаваме друго. Хубаво е кмета да го каже, а не само да отговори с писмо.
Имаме право да изискаме това от него. Други предложения?
Д. Николова: Чл. 25, ал.1, т.2 – „(1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват
предсрочно: 2. когато е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер”. Така е било до 2016г. След това е допълнено:
„или на лишаване от право да заема държавна длъжност”. Променено е и в ЗМСМА.
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П. Колева: В режим на гласуване сме, предложението на г-жа Николова за допълнение на
чл.15, ал.1, т.2 с текстът „или на лишаване от право да заема държавна длъжност”:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
ГЛАВА ПЕТА - ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ. НАКАЗАНИЯ.
П. Колева: Имате ли предложения? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ПЕТА - ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. НАКАЗАНИЯ:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
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РЕШИ:
Приема ГЛАВА ПЕТА - ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ
НА ИНТЕРЕСИ. НАКАЗАНИЯ на „Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 20192023г.”
ГЛАВА ШЕСТА - ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
П. Колева: Имате ли предложения? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ШЕСТА - ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ
СЪВЕТНИЦИ:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ШЕСТА - ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ на „Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
ГЛАВА СЕДМА - КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
П. Колева: Имате ли предложения?
Н. Начев: Аз имам предложение в чл.48 да се добави ал.4 „Броя на членовете на всяка
комисия е нечетен”. И още едно предложение в чл.56 „Становищата на постоянните комисии
се докладват от председателите на постоянните комисии или от определен от тях член”.
Предлагам да се допълни с текстът „или от секретарите на комисиите”.
П. Колева: Да, защото когато липсва председателя се налага. Други предложения имате ли?
Тук трябва да направим и предложенията за членовете на комисията. Аз правя предложение
комисията по ТСУ също да бъде от 7 членове като комисията по БФ.
С. Нунев: Има логика в това нещо. По – добре е комисиите да са по – големи.
П. Колева: Да, по този начин ще участват повече хора. Трябва да подготвим правилника.
Нека всеки гласува както прецени. На заседанието ще се разгледа.
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С. Нунев: Хубаво е да са по – големи, за да участват по – голям брой съветници и да бъдат
запознати. Получава се по – голяма заинтересованост.
Д. Николова: За мен по първата комисия от 7 човека се спазва квотният принцип.
П. Колева: Не се спазва. Квотният е 4, 1,5 и 1,5. При 5 се спазва – 3, 1, 1.
Д. Николова: Вие как го изчислявате? Нали броят на членовете от всяка партийна група се
дели на 11 и после се умножава по броя на членовете в комисията 7 и се получава 4,69; 1,26 и 1,26.
Остатъкът е по голям при вас, тоест 5, 1, 1.
П. Павлов: Това е реалното съотношение.
Д. Николова: Това е съотношението по моите изчисления.
П. Колева: Въпросът е, че е 1 и нещо.
Д. Николова: Да, но се гледа вече остатъкът. Тоест тук проблем няма. За втората комисия
ако остане с 5 членове също няма проблем, но за последната комисия ако е от трима човека, тук
вече настъпва проблем. Нека си останат както са в момента. В първата - 7, във втората - 5 и в
третата - 3 човека.
П. Павлов: И аз подкрепям това.
П. Колева: Аз ще си подложа моите предложения за гласуване, Вие гласувайте както
решите.
П. Колева: В режим на гласуване сме, в чл.46, ал.4, т.2 Комисия по териториално и
селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт,
обществен ред и сигурност да се състои от 7 членове:
Гласували 5 общински съветници
3 „за”
2 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме, в чл.48 да се създаде ал.4 „Броя на членовете на всяка
комисия е нечетен”:
Гласували 5 общински съветници
4 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме,
секретарите на постоянните комисиите”:

чл.56 да се допълни с текстът „или от

9

Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА СЕДМА - КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА СЕДМА - КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
ГЛАВА ОСМА - ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
П. Колева: Имате ли предложения? Миналият път направих едно предложение в чл.69, ал.2
„При отсъствие на председателя на общинския съвет, заседанията се откриват и ръководят
от заместник-председател. При липса на такъв, председателят определя общински съветник,
който да ръководи заседанието”.
Д. Николова: Аз само ще добавя, че в чл.17, ал.3 „Председателят на общинския съвет,
за времето на отсъствието си, определя заместник-председател или избран от общинския
съвет съветник, който да го замества, ако няма избран титуляр”. Тоест в този член е
казано това.
П. Колева: Добре, оттеглям си предложението. Това е излишно. Имаме и нещо, което сме
предприели в екстремните ситуации, които са се появили. Когато постъпи предложение в деня на
заседанието и то не е гледано на комисии. По принцип всяко предложение трябва да се гледа на
комисии, но когато се наложи нещо спешно се внася на заседанието. Решили сме да гласуват 2/3 от
съветниците. Това е чл.71, ал.2. „По изключение в дневния ред на текущото заседание могат
да бъдат предложени и включени допълнителни точки , без да се спазва процедурата на
предходната алинея, ако за предложението гласуват 2/3 от присъстващите общински
съветници, но не по-малко от половината от общия брой на всички общински съветници”.
Нужни са 8 човека. Искате ли това да остане?
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П. Павлов: Да.
П. Колева: Тук имаме предложение от г-н Павлов в чл.83, ал.2 – „Всеки гражданин може
да се изкаже в рамките на 3/три/ минути”. Неговото предложение е за 10 мин.
Аз също направих предложение на чл.87, ал.2, т.2 - (2) „Явно гласуване се извършва чрез:
2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговор с “да”, “не”,
“въздържал се” .
Предложих да отпадне „ставане от място” и да стане: „при поименно извикване по азбучен
ред и отговор „за”, „против”, „въздържал се””. Никой не става от място.
Също така имаше предложение да отпадне т.3 в същата алинея - „саморъчно подписване”.
С. Нунев: Първо да кажа за 3-те минути. Не случайно е направено така. Много рядко и ние
имаме изказване над 3 мин. Моето мнение е, че 10 мин. са много. Защото ако дойдат много
граждани и дадеш на всички по 10 мин. ще се проточи твърде дълго. А все пак трябва да се даде
думата на всички.
П. Колева: Ние никога не сме ги ограничавали да говорят повече.
Д. Николова: Нека да си го оставим с 3 мин. като някаква мярка за реагиране към такъв
екстремен случай, когато дойдат 10 човека и искат да говорят всички, а вече ако са по – малко и
искат да говорят 10 мин. мисля, че никой от нас няма да ги ограничи.
П. Колева: В режим на гласуване сме, в чл.83, ал.2 да се промени текстът „Всеки
гражданин може да се изкаже в рамките на 10 /десет/ минути”:
Гласували 5 общински съветници
1 „за”
0 „против”
4 „въздържали се” Не се приема.
П. Колева: В режим на гласуване сме, чл.87, ал.2, т.2 да отпадне текстът „ставане от място”:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме, в чл.87, ал.2, т.2 да се промени текстът със „за”,
„против”, „въздържал се”:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме, в чл.87, ал.2 да отпадне т.3 „саморъчно подписване”:
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Гласували 5 общински съветници
3 „за”
0 „против”
2 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ОСМА - ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ОСМА - ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на „Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за
мандат 2019-2023г.”
ГЛАВА ДЕВЕТА - ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
П. Колева: Имате ли предложения? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ДЕВЕТА - ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И
ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
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Приема ГЛАВА ДЕВЕТА - ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ
ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.”

ГЛАВА ДЕСЕТА - КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
П. Колева: Имате ли предложения? Аз имам в чл.121, ал.1 „Кметът на Общината
организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет
информация за изпълнението им 6/шест/ пъти годишно– на два месеца. Информацията
обхваща решенията на Общински съвет, договорите и административните актове,
издадени в тяхно изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и
срокове за тяхното изпълнение”. Предлагам да бъде 4 пъти годишно – на три месеца.
Прекалено често няма да има резултат. По закон е даже 2 пъти годишно.
П. Колева: В режим на гласуване сме, в чл.121, ал.1 да се промени текстът с „4 пъти
годишно – на три месеца”:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ДЕСЕТА - КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ
НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ДЕСЕТА - КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА
ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
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ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
П. Колева: Предложения? Бях направила предложение в чл. 130 да отпадне текстът
„кметове на кметства”. В момента тук нямаме. Но оттеглям предложението си. Нека остане така.
Д. Николова: Чл.134, той е нов от 2018г. и е отразен в правилника, но е копиран от ЗМСМА.
И например в ал.2 ако я прочетете „…по реда на чл. 21, ал. 1..”, което, четейки го така разбирам,
че става на въпрос от този правилник. А то всъщност става въпрос за ЗМСМА. Според мен трябва
да е „по реда на чл.5, ал.1, т.2 от ПОДОС” или ако остане „чл. 21, ал. 1” да се добави от ЗМСМА.
Нека да стане „по реда на чл.5, ал.1, т.2 от ПОДОС”.
П. Колева: Други предложения?
Д. Николова: Същото е и в ал.5. Не е конкретизирано.
П. Колева: В режим на гласуване сме, чл.134, ал.2 да се промени текстът с „..по реда на
чл.5, ал.1, т.2 от ПОДОС..”:
Гласували 5 общински съветници
4 „за”
0 „против”
1 „въздържал се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ на „Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска
администрация за мандат 2019-2023г.”
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
П. Колева: Имате ли предложения по тази глава? Няма.
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П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - ОБЩИНСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО на
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА - МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ
П. Колева: Имате ли предложения? Няма.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА - МЕЖДУНАРОДНИ
ВРЪЗКИ:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА - МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
П. Колева: Тук ще бъде отразен параграф 5 „Този правилник е приет с Решение № … на
Общински съвет Априлци, Протокол №….”
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Д. Николова: Само да вмъкна нещо в чл. 138, ал.1 „Общините могат да си сътрудничат
помежду си, с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения,
чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на
дейности, произтичащи от техните правомощия”. В новия закон е премахнато „с
областите” и е сменено с „с органите на изпълнителната власт”.

П. Колева: В режим на гласуване сме, в чл.138, ал.1 да се премахне текстът „с областите” и
да се добави „с органите на изпълнителната власт”:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА след последните промени:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА - ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО на
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”
П. Колева: В режим на гласуване сме, ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - ПРЕХОДНИ И
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
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РЕШИ:
Приема ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”

П. Колева: В режим на гласуване сме, целият проект на правилника:
Гласували 5 общински съветници
5 „за”
0 „против”
0 „въздържали се” Приема се.
С това гласуване комисията подкрепи следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Априлци
РЕШИ:
Приема „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023г.”

П. Колева: Закривам заседанието.

Председател
Пепа Колева
Протокол
Красимира Коева
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