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Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБШИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
СИЛИСТРА

ОТНОСНО: Приемане на предложения от дейността на временна
комисия за подготовка на проект за промени в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет- Силистра.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На заседание на Общински съвет-Силистра, проведено на 26.11.2015 г.
с Решение № 36 от Протокол № 2 се създаде Временна комисия за подготовка
на проект за промени в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Силистра. Комисията проведе две заседания на 07.12.2015
г. и на 25.01.2016 г. На заседанията подробно се разгледаха и обсъдиха
текстовете на сега действащият правилник и се установи, че има
необходимост от оптимизиране и прецизиране на някои от текстовете на
правилника, които да са в съответствие с действащото законодателство.
Членовете на комисията единодушно се обединиха около следните
допълнения и изменения:

№ Съществуващ текст нова/изм. или допълнена/ редакция
1. Чл.9. На първото си заседание

Общинският съвет избира от своя състав
с тайно гласуване председател на
общинския съвет.

Чл.9. (1) На първото си заседание
Общинският съвет избира от своя
състав с тайно гласуване председател
на общинския съвет.
(2). Председателят на Общински съвет,
стартира процедура по избор на
временна комисия за промяна на
Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет.

2. Чл. 24. Общинският съветник е длъжен:
т.8. (Изм.  и  доп.  -Решение № 884  от

Чл.24, т.8 (изм.)
(Изм.  и  доп.  -Решение № 884  от
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30.01.2014г. на ОбС-Силистра) да
уведоми писмено председателя на
Общинския съвет за неучастието си в
заседание на Съвета и в заседание на
постоянна или временна комисия по
уважителни причини. Документите
удостоверяващи уважителната причина
да се представят в 7 (седем) дневен срок
след заседанието.

30.01.2014г. на ОбС-Силистра) да
уведоми писмено председателя на
Общинския съвет за неучастието си в
заседание на Съвета и в заседание на
постоянна или временна комисия по
уважителни причини.

3. Чл. 46. (1) Постоянните комисии на
Общинския съвет са:

1. ПК по бюджет и финанси;
2. ПК по здравеопазване и социална

политика, децата, младежта и спорта;
3. ПК по икономическа и

инвестиционна политика, опазване на
околната среда, туризъм, селско, горско и
водно стопанство;

4. ПК по общинска собственост,
приватизация и следприватизационен
контрол, жилищна политика;

5. ПК по местно самоуправление,
нормативна уредба, обществен ред и
сигурност, граждански права,
предложения, жалби, борба с корупцията;

6. ПК по образование, наука и
медийна политика;

7. ПК по култура, културно-
историческо наследство, вероизповедание
и именувания;

8. ПК по устройство на територията
и транспорт;

9. ПК по регионално и
международно сътрудничество, програми
и проекти.

Чл.46. (изм.) (1) Постоянните комисии
на Общинския съвет са:

1.   ПК по бюджет и финанси;
2. ПК по здравеопазване и

социална политика, децата, младежта и
спорта;

3. ПК по икономическа и
инвестиционна политика, опазване на
околната среда, туризъм, селско, горско
и водно стопанство;

4. ПК по общинска собственост,
приватизация и следприватизационен
контрол, жилищна политика;

5. ПК по местно самоуправление,
нормативна уредба, обществен ред и
сигурност, граждански права,
предложения, жалби, борба с
корупцията;

6. ПК по образование, култура,
културно-историческо наследство,
вероизповедание и именувания, наука
и медийна политика;

7. ПК по устройство на
територията и транспорт;

8. ПК по регионално и
международно сътрудничество,
програми и проекти.

4. Чл. 66. (1) Кметът на общината или
общински съветник могат да предлагат
за включване на неотложни въпроси в
дневния ред след срока по чл.  65,  ал.  1,
ако се регистрират при звеното по чл.
29а,  ал.  2  от ЗМСМА,  не по-късно от
12.00 часа на предхождащия заседанието
ден.

Чл. 66. (изм. и допълва) (1) Кметът на
общината или общински съветник
могат да предлагат за включване на
неотложни въпроси в дневния ред след
срока по чл.  65,  ал.  1,  ако е
представена писмена мотивация за
спешността и се регистрират при
звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не
по-късно от 12.00 часа на
предхождащия заседанието ден.
.



3

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 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 5, ал. 1, т. 26 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Силистра ПРИЕМА следните изменения и
допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-
Силистра:

1. чл. 9. (изм.) ал. 1 На първото си заседание Общинският съвет избира
от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.
ал. 2. Председателят на Общински съвет, стартира процедура по избор на
временна комисия за промяна на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет.

2. чл. 24, т. 8 (изм.) (Изм. и  доп. -Решение № 884 от 30.01.2014г. на
ОбС-Силистра) да уведоми писмено председателя на Общинския съвет за
неучастието си в заседание на Съвета и в заседание на постоянна или
временна комисия по уважителни причини..

3. чл. 46. (изм.) (1) Постоянните комисии на Общинския съвет са:
 1.  ПК по бюджет и финанси;
 2. ПК по здравеопазване и социална политика, децата, младежта и
спорта;
 3. ПК по икономическа и инвестиционна политика, опазване на
околната среда, туризъм, селско, горско и водно стопанство;
 4. ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен
контрол, жилищна политика;
 5. ПК по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и
сигурност, граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията;
 6. ПК по образование, култура, културно-историческо наследство,
вероизповедание и именувания, наука и медийна политика;
 7. ПК по устройство на територията и транспорт;
 8. ПК по регионално и международно сътрудничество, програми и
проекти.

4. чл. 66. (изм. и допълва) (1) Кметът на общината или общински
съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния
ред след срока по чл. 65, ал. 1, ако е представена писмена мотивация за
спешността и се регистрират при звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-
късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.

Председател на
Общински съвет-Силистра:

/Мария Димитрова/


