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    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА 

 
 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 

ОТ ДИМИТЪР ГЕНОВ ПЕТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБШИНСКИ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ 
ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА 
 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на предложения от дейността на временна 
комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет- Силистра  
 
 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 На заседание на Общински съвет-Силистра, проведено на 31.10.2013 
г. с Решение № 783 от Протокол № 31 се създаде временна комисия за 
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет - Силистра. Комисията проведе две заседания на 
08.01.2014 г. и на 13.01.2014 г. На заседанията подробно се разгледаха и 
обсъдиха текстовете на сега действащият правилник и се установи, че има 
нужда от яснота и прецизиране на някои от текстовете на правилника, 
които да са в съответствие с действащото законодателство и приетите 
промени в ЗМСМА от 01.01.2014 г. Членовете на комисията единодушно се 
обединиха около следните допълнения и изменения:  

           
№ сегашна редакция нова/изм. или допълнена/ редакция 
1. Чл.5,ал.1,т.21. удостоява с почетно

гражданство български и чуждестранни 
граждани с мнозинство повече от 
половината от присъстващите общински 
съветници. 

Чл.5,ал.1,т.21(изм.). удостоява с 
отличия на общината български и 
чуждестранни граждани по ред и 
условия на наредба, приета от 
общинския съвет. 

 Чл. 5, ал.1, Общинският съвет: 
т.1. създава постоянни и временни 
комисии и избира техните членове с 
мнозинство от 17 общински съветници. 
 

става Чл.5,ал.1,т.1 „а”  
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  Чл.5,ал.1,т.1 „б”(нова). Приема 
шестмесечен план за своята работа. 

2. Чл.16. При предсрочно прекратяване на 
пълномощията на председателя, както и 
при обсъждане на дейността му, 
заседанието на Съвета се 
председателства от заместник - 
председател, определен от Общинския 
съвет с гласовете на повече от 
половината общински съветници. 

Чл.16 (изм.). При предсрочно 
прекратяване на правомощията на 
председателя, при негово отсъствие, 
както и при обсъждане на дейността 
му, заседанието се ръководи от избран 
съветник или от заместник-
председател, определен с гласовете на 
повече от половината от 
присъстващите общински съветници. 

3. Чл.17,ал.1,т.17. нарежда нормативните 
актове, приети от Общинския съвет да 
бъдат доведени до знанието на 
гражданите на общината чрез средствата 
за масово осведомяване, официалния 
бюлетин на общината и на официалната 
Интернет страница на общината. 

Чл.17,ал.1,т.17(изм.). нарежда 
актовете, приети от общинския съвет 
да бъдат разгласени на населението на 
общината, по реда указан в този 
правилник. 

4. Чл.19,ал.1.Общинският съвет избира от 
своя състав 2/двама общински съветника/ 
заместник-председатели със следните 
правомощия: 

Чл.19,ал.1(изм.). Общинският съвет 
избира от своя състав един или повече 
общински съветника за 
зам.председатели със следните 
правомощия: 

 Чл.19, т.3. удостоверява(т) с подписа си 
текста на нормативните актове на 
Общинския съвет приети на заседанието 
което е ръководил. 

Чл.19, т.3 (изм.). думата 
„нормативните” се заличава. 

5. Чл.23,ал.2(изм.-Решение №350 от 
25.10.2012г. на ОбС- Силистра) 
Общинският съветник получава 
възнаграждение за участието си в 
заседанията на общинския съвет и в 
заседанията на постоянните и 
временните комисии за един месец, в 
размер на 30 на сто от средната брутна 
работна заплата в съответната общинска 
администрация за последния месец от 
предходното тримесечие. Счита се, че 
общински съветник е присъствал на 
заседание на Общинския съвет, и ако е 
присъствал в повече от половината от 
проведените гласувания. 

Чл.23,ал.2, т.1. (изм.). Общинският 
съветник получава възнаграждение за 
участието си в заседанията на съвета и 
на неговите комисии за един месец, 
общо в размер на 70 на сто от средната 
брутна работна заплата на общинската 
администрация за съответния месец. 
 
Чл.23,ал.2, т.2. (нова). За участие на 
общинския съветник в заседание на 
съвета и на неговите комисии се 
приема, ако той е присъствал и 
участвал в гласуването на повече от 
половината от докладните записки и 
въпросите включени в дневния ред на 
съответното заседание. 

 Чл.23,ал.3. При неучастие на съветник в 
заседание на общинския съвет, без 
уважителна причина, възнаграждението 
му за съответния месец се намалява с 20 
на сто.  

Чл. 23,ал.3(изм.).Възнаграждението на 
общинския съветник за съответният 
месец се намалява за неучастие без 
уважителна причина в заседание: 
1. на общински съвет с 20 на сто; 
2. на комисия с 5 на сто; 

 Чл.23,ал.4. При неучастие на съветник 
на заседание на комисия, на която 
съветника е член, без уважителни 
причини възнаграждението му 
съответния месец се намалява с 5 на сто. 

Чл.23,ал.4(нова). Под „уважителна 
причина” по предходната алинея се 
приемат основанията за отсъствие от 
заседание по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 
5 от ЗМСМА, удостоверено по реда на 
чл. 24,т.8 от Правилника; 
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 Чл.23,ал.6. За присъствие на заседание 
на постоянна или временна комисия за 
месеца да се счита, ако общинския 
съветник е участвал най-малко на 
половината от заседанията му. 

Чл.23,ал.6 (изм.). Участието на 
общ.съветник в заседанията на съвета и 
съответните комисии по предходната 
ал.2 се удостоверява с протокола от 
проведените заседания по чл.57 и чл.91 
от този правилник. 

 Чл.23,ал.7. Ако през месеца не е 
проведено заседание на общинския съвет  
или на постоянна комисия, при 
начисляването на месечното 
възнаграждение на общинските 
съветници не се прилага ал.3 и ал.4 от 
същия член. 

Чл.23,ал.7. (изм.) ал. 4 в изречението 
отпада; 

6. Чл.24,т.1. Общинският съветник е 
длъжен: 
 т.1.да присъства на заседанията на 
общинския съвет и на неговите комисии, 
в които е избран, и да участва в 
решаването на разглежданите въпроси. 

Чл.24,т.1 (допълнен). Общинският 
съветник е длъжен: т.1.да присъства на 
заседанията на общинския съвет и на 
неговите комисии в които е избран, и 
да участва в решаването на 
разглежданите въпроси, като гласува 
по вътрешно убеждение по един от 
избраните от него начини-„за”, 
”против” или „въздържал се”. 

 Чл. 24, т.8 Да уведоми писмено 
председателя на Общинския съвет за 
неучастието си в заседание на Съвета по 
уважителни причини. Документите 
удостоверяващи уважителната причина 
да се представят в 7(седем) дневен срок 
от заседанието.  

Чл.24,т. 8 (доп.). след израза 
„заседание на Съвета” се добавя „…и в 
заседание на постоянна или временна 
комисия”; 

7. Чл.57,ал.1. За заседанията на 
постоянните комисии се води съкратен 
протокол, в който се отбелязват всички 
приети становища. 

Чл.57,ал.1 (изм.). За заседанията на 
постоянните и временни комисии се 
води съкратен протокол, в който се 
отбелязва: поименното присъствие на 
съветниците , присъстващите лица по 
чл.56, приетия дневен ред, приетите 
решения с посочване на резултата от 
гласуването. Към протокола се прилага 
присъствен списък на съветниците в 
началото на заседанието и такъв след 
разглеждане на повече от половината 
въпроси включени в приетия дневен 
ред. 

8.  Чл.61а,ал.1(нов). Представители на 
гражданските организации и движения 
по тяхна инициатива имат право да 
присъстват на заседанията на 
комисиите, да представят свои 
писмени становища и да вземат 
участие в разискванията на 
разглежданите проекти за решение на 
общинския съвет отнасящи се до 
предмета им на дейност, при спазване 
на реда, установен в комисията. 

  Чл.61а,ал.2(нов). Комисиите са 
длъжни да отговорят на постъпилите 
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предложения и жалби от граждански 
организации и движения. 

  Чл.61а,ал.3(нова).Становищата на  
комисиите, представени по внесените 
проекти за решение на заседание на 
общинския съвет в случаите по ал.1 
задължително съдържат и резюме на 
постъпилите становища от граждански 
организации и движения. 

9. Чл.64,ал.1. Заседанията на Общинския 
съвет се провеждат на датите, приети с 
плана. Когато важни обстоятелства 
налагат да се промени датата на 
заседанието, председателят на 
Общинския съвет определя нова дата и 
уведомява съветниците чрез звеното по 
чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.  

Чл.64,ал.1 (изм.). Изречението 
„Заседанията на Общинския съвет се 
провеждат на датите, приети с плана.” 
се заличава. 

10. Чл.81,ал.2. Председателят на 
Общинския съвет дава думата за 
изказване на кмета на общината по 
негово исискане. 

Чл.81,ал.2(доп.). Председателят на 
общинския съвет дава думата за 
изказване на кмета на общината и 
неговите заместници по тяхно искане. 

11. Чл.86,ал.2,т.4. Явно гласуване се 
извършва чрез системата за електронно 
гласуване. 

Чл.86,ал.2,т.4(доп.). Явно гласуване се 
извършва чрез системата за електронно 
гласуване, което бива едновременно и 
поименно гласуване. 

12. Чл.96,ал.2. Водещата комисия се 
произнася със становище, с което се 
предлага приемане, допълване, 
изменение или отхвърляне на 
предложения проект. 

Чл.96,ал.2(изм.). Водещата комисия (а 
в случаите, когато по проекта е 
определена само една комисия да се 
произнесе) в своя доклад се произнася 
по законосъобразността и 
целесъобразността на проекта. Те 
правят мотивиран доклад до 
общинския съвет да приеме 
предложението във вида представен от 
вносителя, да го приеме с изменение 
или допълнение или да го отхвърли. 
При предлагане на изменение или 
допълнение на предложението, 
комисията изготвя писмено 
предложение до Общинския съвет. 

13. Чл.104,ал.1. Текстът на нормативните 
актове на Общинския съвет, както и 
приемането им по надлежния ред се 
удостоверява с подпис от председателя 
на Общинския съвет, заместник-
председателя, когато е водил заседанието 
и лицето, водило протокола, 
непосредствено след текста на акта. 

Чл.104,ал.1(изм.). думата 
„нормативните” се заличава. 

 Чл.104,ал.2. Удостовереният нормативен 
акт по реда на ал. 1 е оригинал и се 
съхранява в архива на Общинския съвет. 

Чл.104,ал.2(изм.). думата 
„нормативните” се заличава. 

 Чл.104,ал.3. Препис от оригинала се 
издава с разрешение на председателя на 
общинския съвет и се заверява от 
секретаря на общината. 

Чл.104,ал.3. (изм.). Текстът накрая на 
изречението „..и се заверява от 
секретаря на общината” се отменя. 
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14. Чл.105. Всички актове на общинския 
съвет след влизането им в сила в 7-
дневен срок се публикуват на сайта на 
Общинския съвет и се поставят на 
информационното табло на Общински 
Съвет и /или на Община Силистра.  

Чл.105(изм.). Всички актове на 
общинския съвет се разгласяват на 
населението на община Силистра чрез 
електронната страница на Общинския 
съвет, чрез средствата за масово 
осведомяване, чрез поставяне на 
информационното табло в сградата на 
Общински съвет-Силистра. 

15.  Чл.119,ал.3(нова). На гражданите 
желаещи да получат заверено или 
незаверено копие от актовете на 
Общинския съвет се осигурява 
възможност за това срещу заявление и 
заплащане чрез звеното по чл. 29 от 
ЗМСМА в Общинския съвет. Цените 
на услугата се определят с Наредба на 
Общинския съвет. 

16.  § 5(нов) Промените в чл. 23, ал. 2, т. 1 
влизат в сила от 01.01.2014 г.  

 
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 и чл.34, ал.1 и 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация ПРИЕМА следните 
изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет- Силистра:  

 
Чл.5,ал.1,т.21 се изменя така: удостоява с отличия на общината 
български и чуждестранни граждани по ред и условия на наредба, приета 
от общинския съвет. 
Чл. 5, ал. 1 става чл.5,ал.1,т.1 „а”  
Чл.5,ал.1,т.1 „б” (нова) Приема шестмесечен план за своята работа. 
Чл.16. се изменя така: При предсрочно прекратяване на правомощията 
на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на 
дейността му, заседанието се ръководи от избран съветник или от 
заместник-председател, определен с гласовете на повече от половината от 
присъстващите общински съветници. 
Чл.17,ал.1,т.17 се изменя така: нарежда актовете, приети от общинския 
съвет да бъдат разгласени на населението на общината, по реда указан в 
този правилник. 
Чл.19,ал.1 се изменя така: Общинският съвет избира от своя състав един 
или повече общински съветника за зам.председатели със следните 
правомощия: 
Чл.19, т.3 се изменя: думата „нормативните” се заличава. 
Чл.23,ал.2,т.1 се изменя така:  Общинският съветник получава 
възнаграждение за участието си в заседанията на съвета и на неговите 
комисии за един месец, общо в размер на 70 на сто от средната брутна 
работна заплата на общинската администрация за съответния месец. 
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Чл.23,ал.2, т.2 (нова) За участие на общинския съветник в заседание на 
съвета и на неговите комисии се приема, ако той е присъствал и участвал в 
гласуването на повече от половината от докладните записки и въпросите 
включени в дневния ред на съответното заседание. 
Чл. 23, ал.3 се изменя така: Възнаграждението на общинския съветник 
за съответният месец се намалява за неучастие без уважителна причина в 
заседание: 
1. на общински съвет с 20 на сто; 
2. на комисия с 5 на сто; 
Чл.23,ал.4 (нова) Под „уважителна причина” по предходната алинея се 
приемат основанията за отсъствие от заседание по смисъла на чл. 30, ал. 4, 
т. 5 от ЗМСМА, удостоверено по реда на чл. 24,т.8 от Правилника; 
Чл.23,ал.6 се изменя така: Участието на общ. съветник в заседанията на 
съвета и съответните комисии по предходната ал.3 се удостоверява с 
протокола от проведените заседания по чл.57 и чл.91 от този правилник. 
Чл.23,ал.7 се изменя: ал. 4 в изречението, отпада. 
Чл.24,т.1 се допълва: Общинският съветник е длъжен: т.1.да присъства 
на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии в които е 
избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси, като гласува 
по вътрешно убеждение по един от избраните от него начини-„за”, ”против” 
или „въздържал се”. 
Чл.24,т. 8 се допълва: след израза „заседание на Съвета” се добавя „…и в 
заседание на постоянна или временна комисия”; 
Чл.57,ал.1 се изменя така: За заседанията на постоянните и временни 
комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязва: поименното 
присъствие на съветниците , присъстващите лица по чл.56, приетия дневен 
ред, приетите решения с посочване на резултата от гласуването. Към 
протокола се прилага присъствен списък на съветниците в началото на 
заседанието и такъв след разглеждане на повече от половината въпроси 
включени в приетия дневен ред. 
Чл.61а,ал.1(нова) Представители на гражданските организации и 
движения по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията 
на комисиите, да представят свои писмени становища и да вземат участие 
в разискванията на разглежданите проекти за решение на общинския 
съвет отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, 
установен в комисията. 
Чл.61а,ал.2(нова) Комисиите са длъжни да отговорят на постъпилите 
предложения и жалби от граждански организации и движения. 
Чл.61а,ал.3(нова) Становищата на  комисиите, представени по внесените 
проекти за решение на заседание на общинския съвет в случаите по ал.1 
задължително съдържат и резюме на постъпилите становища от 
граждански организации и движения. 
Чл.64,ал.1се изменя така: Изречението „Заседанията на Общинския съвет 
се провеждат на датите, приети с плана.” се заличава. 
Чл.81,ал.2 се допълва: Председателят на общинския съвет дава думата за 
изказване на кмета на общината и неговите заместници по тяхно искане. 
Чл.86,ал.2,т.4 се допълва: Явно гласуване се извършва чрез системата за 
електронно гласуване, което бива едновременно и поименно гласуване. 
Чл.96,ал.2 се изменя така: Водещата комисия (а в случаите, когато по 
проекта е определена само една комисия да се произнесе) в своя доклад се 
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произнася по законосъобразността и целесъобразността на проекта. Те 
правят мотивиран доклад до общинския съвет да приеме предложението 
във вида представен от вносителя, да го приеме с изменение или 
допълнение или да го отхвърли. При предлагане на изменение или 
допълнение на предложението, комисията изготвя писмено предложение до 
Общинския съвет. 
Чл.104,ал.1 се изменя: думата „нормативните” се заличава. 
Чл.104,ал.2 се изменя: думата „нормативните” се заличава. 
Чл.104,ал.3 се изменя: Текстът накрая на изречението „..и се заверява от 
секретаря на общината” се отменя. 
Чл.105 се изменя: Всички актове на общинския съвет се разгласяват на 
населението на община Силистра чрез електронната страница на 
Общинския съвет, чрез средствата за масово осведомяване, чрез поставяне 
на информационното табло в сградата на Общински съвет-Силистра. 
Чл.119,ал.3 (нова) На гражданите желаещи да получат заверено или 
незаверено копие от актовете на Общинския съвет се осигурява 
възможност за това срещу заявление и заплащане чрез звеното по чл. 29 от 
ЗМСМА в Общинския съвет. Цените на услугата се определят с Наредба на 
Общинския съвет. 
§ 5 (нов) Промените в чл. 23, ал. 2, т. 1 влизат в сила от 01.01.2014 г. 
 
 
 
       Председател:…………………. 
                      /Димитър Генов/ 


