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ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУРТАГ 
Мандат 2011 – 2015 г. 

 
        ДЯЛ ПЪРВИ  
        ГЛАВА ПЪРВА  
        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Чл.1 Настоящият правилник конкретизира функциите, правата, задълженията и отговорностите, 

органите за управление, организацията на тяхната работа и взаимоотношенията с други органи и 
организации на общински съвет, предоставени му със Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 

Чл.2, ал.1 Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от 
населението на Община Омуртаг при условията, определени от Изборния кодекс. 

ал.2 Общинския съвет са състои от 29 общински съветници. 
ал.3 Той осъществява единна държавна политика на територията на общината. 
ал.4 Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на 

Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на 
този правилник. 

Чл.3, ал.1 Общинският съвет определя политиката на общината за изграждане и развитие и 
решава местните проблеми, свързани с икономиката, опазването на околната среда, здравната, 
социалната, образователната, културната и комунално-битовата дейност, териториално-селищното 
устройство, общинската собственост, безопасността на движението и обществения ред.  

Той решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителната компетентност на 
други органи. В случаите, определени със Закон изпълнява и функции, възложени му от централните 
държавни органи. 

Чл.4 В своята дейност общинският съвет се ръководи от следните общи принципи: 
а/ законност; 
б/ самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения; 
в/ гарантиране и закрила интересите на жителите на общината; 
г/ публичност. 
Чл.5 В изпълнение на своите функции общинския съвет приема правилници, наредби, решения, 

инструкции, декларации и обръщения.  
 
 
ГЛАВА ВТОРА 
КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  
Чл.6 Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се 

провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите. 
Чл.7, ал.1 Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите 

общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет; 
ал.2 Общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства райони, полагат 

предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвен 
лист; 

ал.3 Клетвеният лист на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се 
съхранява в архива на общинския съвет. 

   Чл.8 Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само 
разисквания по избора на председател на общинския съвет. 

Чл.9 Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета и прекратява предсрочно 
пълномощията му по реда на неговото избиране на основание на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация. 
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ал.1 Изборът се провежда с тайно гласуване. 
ал.2 За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия 

брой на съветниците . 
ал.3 Когато при първото гласуване не е избран никой от кандидатите, провежда се второ 

гласуване, с участието на първите двама класирали се. За избран се смята кандидат, който е получил 
най-много гласове.  

Чл.10 Работата на общинския съвет се подпомага и осигурява от отдел “Общински съвет”, който 
се създава в структурата на общинска администрация. Служителите на отдела се назначават по 
предложение на председателя на Общинския съвет, от кмета на общината. 

ал.1 Служителите в отдела информират председателя на Общински съвет за присъствието на 
общинските съветници на заседанията, водят протоколите от заседанията на съвета и постоянните 
комисии. При явно гласуване – с вдигане на ръка преброяват гласовете на присъствуващите в залата 
общински съветници и съобщават на председателя резултатите от гласуването. Осъществяват и други 
възложени им от председателя на Общински съвет задачи, свързани с дейността на съвета.  

 
 
ГЛАВА ТРЕТА 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
Чл.11, ал.1 Председателят на общинския съвет, освен правомощията по чл.25 от ЗМСМА: 
1.разпределя работните материали по дейността общинския съвет между неговите комисии, 

според компетентността им; 
2.упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на общината за 

издръжка на общинския съвет; 
3.удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет; 
4.определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите с право на 

съвещателен глас и гостите; 
5.следи за спазването и изпълнението на този правилник и на наредбите, правилниците, 

решенията и инструкциите, приети от общинския съвет; 
6.утвърждава график за дежурствата на заместник – председателите на съвета и ръководи 

дейността им; 
7.подготвя за обявяване на населението на приетите от общинския съвет актове; 
8.командирова кмета на общината в страната и чужбина и разрешава ползване на отпуски от 

кмета на общината, съгласно Кодекса на труда; 
9.изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, общинския съвет, 

правилниците, наредбите, инструкциите и решенията на общинския съвет; 
10.  поддържа връзките на общинския съвет с политически партии, обществени организации и 

движения, обществения посредник, граждани, органи на централната власт и с органи на местното 
самоуправление в страната и чужбина. 

11.  председателят на общинския съвет може да свиква заместник-председателите, 
председателите на постоянните комисии и ръководителите на политическите представителни групи 
или упълномощени техни заместници за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на 
общинския съвет и по други въпроси на неговата дейност. 

ал.2 Председателят на общинския съвет има права по трудово правоотношение освен тези, които 
противоречат или са несъвместими с неговото правно положение. 

ал.3 Председателят получава месечно възнаграждение в размер, определен от общинския съвет, с 
настоящия правилник. 

ал.4 /изм. с Решение № 311 по Протокол № 43 от 30.01.2014 г./ Основното трудово възнаграждение 
на председателя на Общински съвет е в размер на 80 на сто от възнаграждението на кмета на 
общината.  

      ал.5 Председателя на Общински съвет – Омуртаг има право на: 
1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда 

на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за 
здравното осигуряване; 

2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови 
възнаграждения и други плащания при условията по реда на Кодекса на труда. 
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Чл.12, ал.1 Общински съвет по предложение на политическите представителни групи избира с 
явно гласуване от състава на общинските съветници до 3 /трима/ заместник – председатели. 

ал.2 Заместник – председателите на Общинския съвет се избират с явно гласуване с мнозинство 
повече от половината от общия брой на общинските съветници. 

ал.3 За всяко заседание председателят на общинския съвет определя по един дежурен заместник 
– председател 

ал.4 Заместник председателите на общинския съвет: 
1.подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и правомощия; 
2.изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им възложи това; 
3.заместват председателя при обективна невъзможност той да присъства на заседанията на 

общинския съвет; 
4.следят за опазването на реда по време на заседание и на определения от председателя ред за 

заемане на местата в залата; 
5.контролират преброяванията при гласуването и проверката на кворума на общинските 

съветници; 
6.проверяват и подписват протоколите от заседанията при отсъствие на председателя на 

общинския съвет; 
7.по искане на председателя четат текстовете на внесените за обсъждане проекти за решения; 
8.отчитат времето за изказвания на общинските съветници; 
9.следят за спазването на процедурата и уведомяват председателя; 
10.  изпълняват други функции, възложени им от председателя на общинския съвет  
ал.5 Заместник-председателите нямат право да отменят или изменят издадени заповеди и 

разпореждания на председателя – титуляр по времето, когато го е замествал.  
ал.6 Заместник-председателите получават месечно възнаграждение в размер, определен от 

общинския съвет, с настоящия правилник. 
ал.7 /изм. с Решение № 311 по Протокол № 43 от 30.01.2014 г./ Основното трудово възнаграждение 

на заместник – председателите на Общински съвет е 70 на сто от размера на основното трудово 
възнаграждение на кмета на общината.  

      ал.8 Заместник – председателите на Общински съвет – Омуртаг имат право на: 
1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда 

на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за 
здравното осигуряване; 

2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови 
възнаграждения и други плащания при условията по реда на Кодекса на труда. 

 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 
Чл.13, ал.1 Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна 

принадлежност или политическа ориентация. 
       ал.2 Минималният брой за образуване на група на общинските съветници е 2 /двама/ 
       ал.3 Ако броят на членовете в една група на общинските съветници спадне под определения 

минимум, тя преустановява своето съществуване. 
Чл.14 Не могат да се образуват групи на общинските съветници, които да представляват частни, 

местни, етнически, религиозни или професионални интереси. 
Чл. 15, ал.1 Всяка група представя в общинския съвет решение за образуването си, списък на 

членовете на ръководството и на общинските съветници, включени в нея. Решението и списъка се 
подписват от всички общински съветници в състава на групата. 

ал.2 Председателят на общинския съвет обявява състава и ръководството на групите на 
общинските съветници. 

ал.3 Групите на общинските съветници и промени в техния състав и ръководство се вписват в 
регистър на Общински съвет. 

Чл.16, ал.1 Всеки общински съветник може да членува само в една група на общинските 
съветници. 
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 ал.2 Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и 
задълженията на членовете се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този 
правилник. 

 
 
ГЛАВА ПЕТА 
КОМИСИИ 

Чл.17, ал.1 / доп. с Решение № 311 по Протокол № 43 от 30.01.2014 г./ Общинския съвет избира от 
своя състав постоянни и временни комисии по предложение на председателя или на общинските 
съветници. Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на 
общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия. 

ал.2 /доп. с Решение № 327 по Протокол № 44 от 28.02.2014 г./ Общинския съвет образува 
постоянни комисии по направления на дейност и определя численост от 3 до 5 общински съветника 
както следва:   

1. Комисия по стопански и хуманитарни дейности, общинска собственост, приватизация и след 
приватизационен контрол; 

2. Комисия по транспорт и безопасност на движението;  
3. Комисия по инвестиционна политика, програми и проекти, обществени поръчки, енергийна 

ефективност и екология; 
4. Комисия по финанси и бюджет; 
5. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба и евроинтеграция; 
6. Комисия по обществен ред, сигурност, граждански права, заявления, сигнали и предложения, 

социална политика, заетост и конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси; 

7. Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и туризма. 
ал.3 Общинския съвет може да извършва промени във вида, броя, представителите и 

ръководствата на постоянните комисии. 
Чл.18, ал.1 Ръководството и членовете на постоянните комисии се избират с явно гласуване от 

състава на общинските съветници. 
      ал.2 Общинският съветник може да бъде избиран най-много в три постоянни комисии. 
      ал.3 В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица като експерти и 

консултанти. 
Чл.19 Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател, заместник – 

председател и секретар. То организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа 
връзки с другите комисии и с председателя на общинския съвет.  

  Чл.20 Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с 
разпоредбите на този правилник. 
        Чл.21 Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи като свои помощни 
органи.     
        Чл.22,ал.1 Постоянните комисии могат да изготвят проекти за наредби, правилници и решения, 
декларации и обръщения и да ги внасят в общинския съвет. 

    ал.2 Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им 
от председателя на общинския съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях. 

     ал.3 Постоянните комисии извършват проучвания и анализи на ефективността на действащите 
наредби, инструкции и решения. 

   ал.4 Представители на постоянните комисии имат право да участват при провеждането на 
търговете, конкурси и пряко договаряне по отношение на управлението и разпореждането с общинско 
имущество по реда и условията на ЗОП, ЗОС и други законови под законови нормативни актове. 

   ал.5 Постоянните комисии разглеждат доклади, информации и отчети от кмета, заместник–
кметовете, директори на дирекции, ръководители на общински фирми. 

Чл.23, ал.1 Дневният ред и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях, 
по предложение на техните заседатели. 

ал.2 Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на 
1/3 от членовете й или от председателя на общинския съвет. 
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ал.3 Постоянните комисии могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение 
на председателя на комисията или нейни членове. 

ал.4 Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с 
опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и 
доброто име на гражданите. 

ал.5 При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси вносителят или 
негов представител присъства на заседанията на комисиите. 

Чл.24, ал.1 Председателите на комисиите обявяват часа и мястото на провеждане на заседанията. 
Дневния ред за заседанията на комисиите се обявява съобразно постъпването на материалите. 

ал.2 Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове. 
При редовно заседание на комисията, ако до 30 минути след обявеното време за започване на 
заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не 
по-малко от една трета от всичките й членове. 

ал.3 Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите с явно 
гласуване. 

Чл.25, ал. 1 Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато разглеждат общи 
въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумения от един от председателите. 

ал.2 При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето отношение по обсъждания 
въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което 
представя на общинския съвет. 

ал.3 Становищата на постоянните комисии се докладват от председателите на постоянните 
комисии или от определен от тях член. 

Чл.26, ал.1 За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се 
отбелязват всички взети становища. 

ал.2 Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола. 
ал.3 Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя 

или от упълномощеното от него компетентно лице, комисията не е задължена да взема становище по 
нея. 

Чл.27, ал.1 Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни 
въпроси и за провеждане на анкети. 

ал.2 Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на временните 
комисии се определят от общинския съвет. 

ал.3 Правилата на работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение и на временните 
комисии. 

ал.4 Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на 
общинския съвет. 

 
 
ГЛАВА ШЕСТА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Чл.28, ал.1 Общинският съвет: 
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове; 
2. одобрява структурата на общинската администрация ; 
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет; 
4. Определя размера на основното трудово възнаграждение на председателя на Общински съвет; 
5. Определя възнаграждението на заместник председателите на Общински съвет;  
6. Определя размера на основното трудово възнаграждение на кмета на общината. Основното 

възнаграждение на кмета на общината се индексира при промяна на възнаграждението на работещите 
в бюджетната сфера с акт на Министерския съвет. 

7. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата 
нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет; 

8. приема решения за придобиване, управления и разпореждане с общинско имущество и 
определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства; 

9. приема решения за създаване, образуване и прекратяване на търговски дружества с общинско 
имущество и определя представителите на общината в тях; 
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10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за 
имитиране на облигации при условия и по ред установен с закон; 

11. приема решения за създаване и одобряване устройствени планове и техните изменения за 
територията на общината или за части от нея при условия и по реда на Закона за устройство на 
територията; 

12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината; 
13. определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на 

общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на 
населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура; 

14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на 
дарено имущество; 

15. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в 
чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на 
общината в тях; 

16. създава кметства при условия и по ред установен със закон; 
17. прави предложения за административно – териториални промени, засягащи територията и 

границите на общината; 
18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни 

съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение; 
19. обсъжда и приема решения по предложения на кметовете на кметства по въпроси от своята 

компетентност; 
20. приема решения за произвеждане на референдум и общи събрания на населението по въпроси 

от своята компетентност; 
21. одобрява символ и печат на общината; 
22. удостоверява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани. 
23. общинския съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет и 

общинската администрация, с който се уреждат въпросите свързани с организацията и 
функционирането на общинския съвет и общинската администрация, с който се уреждат въпросите, 
свързани с организацията и функционирането на общинския съвет и неговите комисии, на общинската 
администрация, сдружаването на общината, както и всички въпроси, изрично посочени в Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

24. общинския съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно 
значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в седемдневен срок. 

ал.2 за нарушаване на наредбите могат да се предвидят наказания - глоба в размер до 5000 лева, а 
за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер до 50000 лв., при 
повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или 
дейност. 

ал.3 Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз 
основа на акт, съставен от длъжностни лица, упълномощени от кмета на общината. 

ал.4 Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

 
ГЛАВА СЕДМА 
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
Чл.29, ал.1 Общинският съвет заседава в сградата на община Омуртаг. 
ал.2 Общинския съвет се свиква на заседание от неговия председател:  
1. по негова инициатива; 
2. по искане на 1/3 от общинските съветници; 
3. по искане на 1/5 от избирателите в общината ; 
4. по искане на областния управител. 
5. /нова с Решение № 389 по Протокол № 51 от 22.07.2014 г./ всеки втори вторник от месеца. 
ал.3 В случаите по т.2 – 4 на предходната алинея исканията следва да бъдат мотивирани, като се 

предложи конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседание в седемдневен срок от 
внасянето на искането. 
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ал.4 Уведомяването на общинските съветници за заседанията на общинския съвет се извършва с 
писмени покани 7 дни преди заседанието.Поканата съдържа деня, часа, мястото и проект на дневния 
ред на заседанието с всички постъпили материали по него. 

Чл.30 При събития за които се налага спешно свикване на общинския съвет, председателят 
насрочва извънредно заседание, на което се обсъждат само събитията, по повод на което се провежда 
заседанието. Материалите за извънредното заседание могат да бъдат раздадени и на самото заседание. 

Чл.31, ал.1 Заседанията на общинския съвет са публични и се излъчват директно по Местния 
Радиовъзел. Съветът може да реши някои от заседанията да се проведат при закрити врати. 

ал.2 Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват по реда, определен от 
председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни 
да спазват установения ред. 

ал.3 При безредие сред публиката председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат 
отстранени отделни граждани или всички външни лица. 

ал.4 Кметът на общината и заместник кметовете, когато са вносители, участват в заседанията на 
общинския съвет с право на съвещателен глас. 

ал.5 На заседанията на общинския съвет се допускат външни лица. 
Чл.32, ал.1 Заседанията на общинския съвет са закрити, когато важни държавни или обществени 

интереси налагат това. 
ал.2 Предложението за закрито заседание може да бъде направено от председателя на общинския 

съвет или от общински съветници. 
ал.3 При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни 

лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, общинският 
съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито 
или открито. 

ал.4 Обсъжданията и протоколът на закритото заседание са държавна, съответно служебна тайна 
и обвързват със съответните задължения всички общински съветници и другите лица, които имат 
достъп до тях. 

ал.5 Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред. 
Чл.33, ал.1 Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия 

брой на общинските съветници. 
ал.2 Писмена проверка на кворума се извършва задължително в началото и края на заседанието, 

както и след прекъсване на заседанието за обедна почивка.  
ал.3 Проверка на кворум може да се извърши и със самота гласуване. Проверка на кворум се 

извършва и в случаите, когато отделен общински съветник или група общински съветници изрази 
мнение че в залата не е налице необходимия кворум. 

ал.4 Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум. 
Чл.34, ал.1 Когато неотложни обстоятелства го налагат общинските съветници могат да внесат 

предложение при председателя на общинския съвет до 12 часа на деня, предшестващ заседанието. 
Постъпилите предложения се раздават в началото на заседанието. 

ал.2 Председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на заседанието по искане 
на общински съветници, ако намери тяхното искане за основателно. В случай, че няма готовност по 
дадена точка на дневния ред, председателят я отлага за друго заседание. 
      ал.3 Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред. 

Чл.35, ал.1 Председателят на общинския съвет ръководи заседанието и дава дума за изказване. 
ал.2 Общинският съветник се изказва след като председателят му предостави думата. 
ал.3 Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка. 
ал.4 Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя последователността 

им. 
Чл.36, ал.1 По процедурни въпроси думата се дава веднага, осен ако са направени искания за 

реплика, ду плика или за обяснения на отрицателен вот. 
ал.2 Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за 

провеждане на заседанията, предвидени в този закон, или които съдържат предложение за изменение и 
допълнение на приетия ред за провеждане на заседанието, включително тези за: 

1.прекратяване на заседанието; 
2.отлагане на заседанието; 
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3.прекратяване на разискванията; 
4.отлагане на разискванията; 
5.отлагане на гласуването; 
6.проверка на кворума. 
ал.3 Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути без да се засяга 

същността на обсъждания въпрос. 
Чл.37 , ал. 1 Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет, 

по предложение на председателя или на политическа представителна група. 
ал.2 Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, 

първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието. 
Чл.38 При шум или безредие в залата, с което се пречи на работата на общинските съветници, 

или когато важни причини го налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено 
време. 

Чл.39 Общинските съветници говорят от трибуната или от местата си по обсъждания въпрос до 5 
минути. 

Чл.40, ал.1 Когато говорещия се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го 
предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата. 

ал.2 Общинският съветник не може да говори по съществото повече от един път по един и същ 
въпрос, освен ако се налага доизясняване на изказването. 

ал.3 По изключение председателят на общинския съвет дава допълнително време за изчерпване 
на определен въпрос. 

Чл.41, ал.1 Общинският съветник има право на реплика.Тя се прави веднага след изказването и 
не може да трае повече от 2 минути. 

ал.2 По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 3 реплики. 
ал.3 Не се допуска реплика на репликата.Общинският съветник, към когото е отправена 

репликата има право на дуплика с времетраене до 2 минути след приключване на репликите. 
чл.42, ал.1 Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от 

половината от присъстващите съветници.Общинският съвет може да реши гласуването да е тайно. 
ал.2 Решенията на общинския съвет по чл.21, ал.1, т.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл.21а, ал. 

3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 
ал.3 Решенията на Общински съвет по чл.21, ал.1 т.6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с 

поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. 
ал.4 Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” или “въздържал се”. 
ал.5 Явното гласуване се извършва  
1. с вдигане на ръка; 
2. чрез саморъчно записване на имената; 
3. поименно. 
ал.6 Тайното гласуване се извършва с бюлетини. 
Чл.43, ал.1 Гласуването започва непосредствено след обявяването му от председателя. 

ал.2 От започването на процедурата на гласуване до приключването й не се допускат изказвания. 
Чл.44, ал.1 Предложенията се гласуват по реда на тяхното постъпване. 
ал.2 Предложението се счита за прието, когато за него са гласували повече от половината от 

присъстващите общински съветници. 
ал.3 В случай, че гласовете се разделят поравно, предложението се счита за не прието. 
Чл.45 Когато протичането на гласуването или резултатът бъдат оспорени, председателят може да 

разпореди то да бъде повторено. Резултатът, установен при повторното гласуване, е окончателен. 
Чл.46 За всяко заседание на общинския съвети се води протокол, който се подписва от 

протоколиста и от председателя на общинския съвет.  
Чл.47 Общинските съветници имат право да преглеждат протокола от заседанията и да искат 

поправянето на грешки в тях в 7-дневен срок от деня на заседанието. При спор въпросът се решава от 
съвета на следващото заседание. 

Чл.48, ал.1 Поправки на фактически грешки в приетите от общинския съвет актове се извършват 
по нареждане на председателя до подписване на протокола, след като се изслушат от вносителя и 
докладчикът на съответната комисия. 
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ГЛАВА ОСМА 
ВНАСЯНЕ,ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ 

АКТОВЕ 
Чл.49, ал.1 Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските 

съветници, кмета на общината, заместник кметовете на общината. 
ал.2 проектите заедно с мотивите се отправят до председателя на общинския съвет и се 

регистрират в регистъра на общинския съвет. 
Чл.50 Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии. 

Чл.51, ал.1 Постоянните комисии обсъждат проектите за решения и представят на председателя на 
общинския съвет и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище в 30 дневен срок.  

ал.2 Становищата по проектите се предоставят на общинския съвет. 
ал.3 Проектите за решение се обсъждат и гласуват, след като общинския съвет изслуша 

становището на постоянната комисия, становището на вносителя. 
Чл.52 Председателят на общинския съвет изпраща приетите решения до всички общински 

съветници и други заинтересовани лица и органи в 10–дневен срок от приемането им, освен ако в 
закон не е прието друго.  

Чл.53 Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общинските съветници и групи 
общински съветници. 

Чл.54, ал.1 Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за 
становище от всички постоянни комисии. Водеща е комисията отговаряща за финанси и бюджет. 

ал.2 Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са 
длъжни да се произнесат в предвидените в ЗДБ, ЗОП и произтичащите от тях други нормативни 
документи, срокове. 

ал.3 След изтичането на срока проектът се внася за обсъждане и приемане. 
ал.4 Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушват обобщеното 

становище на комисията по финанси и бюджет, обхващащо становищата на постоянните комисии. 
ал.5 Обсъждането и гласуването по проекта се извършва по общи суми, раздели, параграфи и 

мероприятия, райони и кметства. 
Чл.55 Предложения по проекта за годишен бюджет, които предвиждат или предполагат 

увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или мероприятие, се разглеждат, когато се 
посочи източника на финансиране. 

Чл.56 Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата 
на този раздел. Те се разпределят за разглеждане задължително на комисията по финанси и бюджет. 

Чл.57 Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране, се 
съпровождат с предложение за съответното изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се 
прилагат особени правила по този раздел. 

Чл.58, ал.1 Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и 
приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет, 
заместник-председателя и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта. 

ал.2 Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския 
архив. 

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

Чл.59 Нормативните и общите ненормативни актове на общинския съвет се разгласяват чрез 
официалната страница на общината в Интернет, местните печатни издания или по друг подходящ 
начин. 

 
 
ГЛАВА ДЕВЕТА 

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Чл.60 ал.1 Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени 
в изпълнение на актовете на общинския съвет. 

ал.2 Председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината за постъпилите питания. 
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ал.3 Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания. Питанията се 
отправят чрез председателя на общинския съвет в писмена форма най-късно 7 дена преди началото на 
заседанието на което следва да се даде отговор. 

Чл.61 Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на общинския съвет. 
Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в 
деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа 
обвинения и лични нападки. 

Чл.62, ал.1 Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет 
реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато 
общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това. 

ал.2 Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно 
заседание; 

ал.3 След отговора на питането общинският съветник, който го е направил, има право да зададе 
въпроси за уточняване. 

Чл.63 Общинският съвет или избраните от него комисии могат да извършват проучвания, анкети 
и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на жителите. 

Чл.64 Контролът по изпълнението решенията на общинския съвет се извършва чрез изпращане 
от кмета на общината до председателя на общинския съвет на копия от съответните документи, които 
се изготвят в изпълнение на взетите от съвета решения. 

Чл.65 Общинският съвет може да отмени актове на кмета, издадени в нарушение на неговите 
решения по чл.21 от ЗМСМА. Отмяната се извършва на следващото заседание, но не по–късно от два 
месеца от издаването на акта. 

Чл.66, ал.1 Пълномощията на Кмета на Общината или на кметовете на кметства се прекратяват 
предсрочно на предвидените в чл.42, ал.1 от ЗМСМА основания с решение на общинската 
избирателна комисия. 

ал.2 Когато пълномощията на кмет на община или на кметство са прекратени предсрочно, 
общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно 
изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За 
временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете. Когато 
няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по 
предложение на общински съветник. 

ал.3 Решенията на общинския съвет по ал. 2 се приемат с мнозинство повече от половината от 
общия брой на съветниците. 

 
 
ГЛАВА ДЕСЕТА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
Чл.67 Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, 

ал.1 от ЗМСМА. 
Чл.68 При изпълнение на своите правомощия общинският съветник има право: 
1.да ползва материално-техническата база и услугите на администрацията на общината; 
2.да има достъп до ръководните длъжностни лица в общината; 
3. да получава компенсация на разходите, които е направил при осъществяване на дейността си 

като съветник; 
4. Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват 

съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му 
необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана 
информация, представляваща държавна или служебна тайна. 

5.да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета; 
6.да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на 

въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения; 
7.да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета; 
8.да отправя питания към кмета; 
9.да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в 

които е избран; 
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чл.69, ал.1 /изм. с Решение № 106 по Протокол № 14 от 05.07.2012 г.; изм. с Решение № 311 по 
Протокол № 43 от 30.01.2014 г./ Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един 
месец е в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за 
съответния месец.  

ал.2 /изм. с Решение № 106 по Протокол № 14 от 05.07.2012 г.; изм. с Решение № 327 по Протокол № 
44 от 28.02.2014 г./ За участие в заседанията на Общински съвет и/или в комисиите се заплаща 
възнаграждение в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация 
за съответния месец, независимо от броя на проведените заседания.  

ал.3 Общински съветник не получава месечно възнаграждение по чл.69 ал.2, ако няма проведени 
заседания.  

ал.4 Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се 
осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет; 

Чл.70, ал.1 Общинският съветник получава предвиденото в чл.69, ал.1 в пълнен размер, ако е 
удостоверил присъствието си по реда на чл.33, ал.2 в началото и края на заседанието.  

ал.2 Възнаграждението на общински съветник по чл.69, ал.2 се намалява с 50 %, когато отсъства 
от заседание на общински съвет по неуважителни причини. 

ал.3 Възнаграждението на общински съветник по чл.69, ал.2 се намалява с 10 %, когато отсъства 
от заседание на постоянна комисия към общински съвет по неуважителни причини.  

ал.4 Възнаграждението на общински съветник по чл.69, ал.1 се намалява с 30 %, ако закъснее 
повече от 10 минути от обявения час за продължаване на заседанието след прекъсване за обедна 
почивка, удостоверено по реда на чл.33, ал.2 по неуважителни причини; 

ал.5 Общински съветник, на когото му предстои да отсъства по уважителни причини от 
заседание, уведомява председателя на ОбС своевременно, който от своя страна удостоверява това с 
подписа си в присъствения списък за съответното заседание. 

ал.6 Общински съветник, включен в състава на постоянна комисия, на когото му предстои 
отсъствие по уважителни причини от заседание, уведомява своевременно председателя на постоянната 
комисия, който от своя страна удостоверява това с подписа си в присъствения списък за съответното 
заседание. 

Чл.71 За времето, през което изпълнява задълженията си по този закон, общинският съветник 
получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж. Времето на служебна заетост се 
удостоверява от председателя на общинския съвет. 

Чл.72, ал.1 Общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на общинския съвет 
и на комисиите, в които са избрани. 

ал.2 Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е завършило, или 
да закъснее за заседание, уведомява председателя или ръководството на съответната комисия. 

Чл.73 Ако общинският съветник не участва в три поредни заседания на общинския съвет или в 
общо пет заседания на общинския съвет без уважителни причини, по предложение на председателя 
общинския съвет взема решение за прекратяване на неговите пълномощия. 

Чл.74 Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до 
негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена 
линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително. 

Чл.75 Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в 
съвета, се поемат от общинския бюджет. 

чл.76 Общинските съветници не могат: 
1. да заемат щатна длъжност в съответната общинска администрация; 
2. да участва в ръководствата на търговски дружества с общинско участие, съгласно разпоредбите 

на ЗМСМА; 
 

 
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И СДРУЖАВАНЕ НА 

ОБЩИНАТА 
Чл.77, ал.1 Международните връзки на общинският съвет се организират от председателя на 

съвета. 
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ал.2 Предложение за изпращане на делегации на общинския съвет в чужбина, както и приемане 
на чужди делегации се обсъждат и решават съвместно с председателя на общинския съвет, заместник 
председателите и председателите на постоянни комисии. 

Чл.78 Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на 
общинския съвет, съобразно материята и предмета на договаряне. То се произнася по него в определен 
от председателя срок. 

Чл.79 Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на общината с общини в други 
страни и влизането й в международни сдружения с местни власти. 

   Чл.80 Общинския съвет ратифицира всички договори на общината, сключени с всички 
териториални или общности в страната и чужбина. 

 
 
ДЯЛ ВТОРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГЛАВА ПЪРВА  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
Чл.81 Дейността на общинска администрация се осъществява на основата на действащите закони 

и под законови нормативни актове. 
Чл.82 ал.1 Администрацията на общината е обща и специализирана; 
ал.2 Общата администрация подпомага органа на местната изпълнителна власт и създава условия 

за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите 
дейности по административното обслужване. 

ал.3 Общата администрация задължително включва следните функционални направления:  
1.обща канцелария; 
2.финансово-счетоводна дейност; 
3.правно–нормативно обслужване; 
4.човешки ресурси; 
5.информационно обслужване; 
6.отбранително–мобилизационна подготовка; 

ал.4 Специализираната администрация включва всички звена, които подпомагат и осигуряват 
осъществяването на правомощията на кмета и на общинския съвет, свързани с неговата 
компетентност. 

Чл.83 Длъжностите в общинската администрация са ръководни, експертни и технически. 
Чл.84 Служителите на общинска администрация се назначават и освобождават от длъжност от 

кмета на общината и от кметовете на кметства, при спазване на Закона за държавния служител, 
Кодекса на труда и другите действащи нормативни актове. 

Чл.85 Общинския съвет по предложение на кмета на общината утвърждава структурата на 
общинската администрация, определя числеността и средства за работна заплата на персонала от 
общинския бюджет. 

Чл.86 В общинска администрация се създават следните структурни звена – дирекции, отдели и 
сектори. 

 
 
ГЛАВА ВТОРА  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
Чл.87, ал.1 Кметът на община ръководи цялата изпълнителна дейност на общината и упражнява 

общо ръководство и контрол по отношение на общинската администрация, в рамките на действащото 
законодателство. 

ал.2 Кметът на общината осъществява следните функции: 
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; 
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, 

ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в 
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общинската администрация, с изключение на тези по чл.46, ал.1, т.4, от ЗМСМА налага предвидените 
от закона дисциплинарни наказания; 

4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, 
задължителни за началниците на съответните полицейски служби; 

5. организира изпълнението на общинския бюджет; 
6. организира изпълнението на дългосрочните програми; 
7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за 

изпълнението им два пъти годишно; 
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента 

на републиката и на Министерския съвет; 
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява 

контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол 
по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните 
правомощия и налага предвидените административни наказания; 

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с 
други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина; 

11. организира и ръководи управлението при кризи в общината; 
12. председателства съвета по сигурност и управление при кризи; 
13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за 

територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при 
условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им; 

14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази 
функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за 
гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската 
администрация; 

15. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда; 
16. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в 

заседанията му с право на съвещателен глас; 
17. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация; 
18. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните 

изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от 
издаването или подписването им. 

19. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. 
20. Заповедите по чл.44 ал.1, т.4 от ЗМСМА могат да се обжалват от началниците на съответните 

полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира 
изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и 
не подлежат на обжалване. 

21. Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от 
централните държавни органи. 

22. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на 
мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, 
приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината 
представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари. 

ал.3 В рамките на своите правомощия кметът на общината издава заповеди, които са задължителни 
за общинската администрация и кметове на кметства. 

Чл.88, ал.1 Заместник кметовете подпомагат дейността на кмета на общината, съобразно 
действащите нормативни актове и изпълняват функции, възложени им от кмета, съобразно този 
правилник 

ал.2 При отсъствие на кмета на община, същия издава заповед за заместване от определен от него 
заместник кмет. 

Чл.89, ал.1 Кметът на община назначава безсрочно секретар на общината. 
ал.2 Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование. 
ал.3 Секретарят на общината: 
1. организира дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите 

информационно – техническото обезпечаване на дейността им; 
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2. организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; 
3. отговаря за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; 
4. отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на 

общината; 
5. отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и 

юридическите лица; 
6. отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, 

организационно – техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми; 
7. секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със 

закон или друг нормативен акт; 
 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 

Чл.90 Кметовете на кметства и кметските наместници осъществяват функции предоставени им от 
със Закон за местното самоуправление и местната администрация. 

Чл.91, ал.1 Кметът на кметство изпълнява следните функции : 
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството ; 
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия, 

финансирани от общинския бюджет, както и предприема мерки за опазването и подобряването на 
околната среда; 

3. отговаря за стопанисването на определение от общинския съвет обекти, общинска собственост; 
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат 

неговата дейност в съответствие с утвърдената структура; 
5. приема мерки за охрана на полските имоти; 
6. води регистрите на населението и гражданското състояние и изпраща актуализационни 

съобщения до ЕСГРАОН; 
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица; 
8. осигурява спазването на обществения ред; 
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии; 
10. представлява кметството пред населението, обществени и политически организации и пред 

други кметства; 
ал.2 Кметските наместници : 
1.организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането 

на населеното място; 
2.поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното 

място; 
3.предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда , да организират 

охраната на полските имоти в землището на населеното място; 
4.предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на 

населеното място; 
5.водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят 

свързаните с тях административни услуги на населеното място, изпращат актуална информация на 
държавните и общинските органи; 

6.отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място; 
7.представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските 

съветници в заседания на общинския съвет или на неговите комисии; 
ал.3 Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг 

нормативен акт или със заповед на кмета на общината. 
 
  
ДЯЛ ТРЕТИ 
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА ОБЩИНАТА  
Чл.92, ал.1 Общината има право на собственост, чийто обхват и начин на придобиване се 

определя със закон. 
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ал.2 Общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да 
участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и ред, определени със закон. 

ал.3 Общината може да влага в стопанска дейност имоти и свободни парични средства с 
изключение на целевите субсидии от държавния бюджет; 

ал.4 Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които 
отговорността й не надвишава размера на дяловото й участие . 

Чл.93, ал.1 Общинският съвет съставя самостоятелен бюджет на общината, извън 
републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата , разпределяни 
между общините по критерии, определени със закон. 

ал.2 Общината има право да имитира облигации. 
Чл.94, ал.1 Разходите на общината се правят за покриване на местни потребности и за нужди 

възникнали в изпълнение на държавни функции. 
ал.2 Разходите за изпълнение на държавни функции се покриват от републиканския бюджет. 
ал.3 Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и 

търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите 
на населението. 

Чл.95, ал.1 По решение на общинския съвет в общината може да се създаде общински 
гаранционен фонд за малки и средни предприятия. 

ал.2 Средствата в общинските гаранционни фондове за малки и средни предприятия по параграф 
3 от допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и след приватизационен контрол се 
използват за покриване на част от кредитния риск, в размер до 5 на сто от стойността на кредитите. 
Общинските съвети приемат и публикуват правилници за условията и реда за разходване на 
средствата във фондовете. 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1 Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

§ 2 Този правилник влиза в сила от деня на приемането му. 
§ 3 Този правилник отменя досега действащия правилник за работата на общинския съвет. 
§ 4 Общинският съвет има право да изменя и допълва този правилник през време на мандата си. 
§ 5 Този Правилник е приет с Решение № 3 по протокол № 2 от 08.12.2011 г. на Общински съвет - 

Омуртаг. 
 

Настоящият правилник е изменен с Решение №106 от 05.07.2012 г., по Протокол 
№14.  

Настоящият правилник е изменен с Решение №311 от 30.01.2014 г., по Протокол 
№43. 

Настоящият правилник е изменен с Решение №327 от 28.02.2014 г., по Протокол 
№44. 

Настоящият правилник е изменен с Решение №389 от 22.07.2014 г., по Протокол 
№51. 

 
 
 
 
Утвърдил:……………. 
Председател на ОбС – Омуртаг  
д-р Метин Исмаил 


