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                                                              ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА 
 

 ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  
НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА 
 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Силистра е приет на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА,  с Решение No 879 от 

27.09.2018 г. на Общински съвет Силистра.  

През годините, Съвета е изградил начин на работа, като след 

приключването на изборите и конституирането на нов съвет е правилно, 

същият да актуализира действащият правилник с оглед преглед на 

законосъобразността на разпоредбите, както и на организацията на дейност, 

съобразно спецификата на нашата община. Предложеният проект на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра е 

съобразен с настъпилите промени в Закона за местното самоуправление и 

местната администрация през 2018 г. и 2019 г. 

В тази връзка необходимите изменения и допълнения са както следва: 

  
              БИЛО                   СТАВА 

Чл.5.  
т.16 създава кметства при условия и 

по ред, определени със закон, с 

мнозинство от 17 съветници; 
 
Чл.23 
(4) 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; 

 
(8) Ако през месеца не е проведено 

заседание на Общинския съвет или 

на постоянна комисия, при изчисля-

ване на месечното възнаграждение 

на общинските съветници не се 

прилага ал.4 на същия член. 
Чл.41 
Ал.2 Всяка група се състои от най-

малко 3-ма общински съветници. 
Чл. 67. (1) Кметът на общината или 

общински съветник могат да 

Чл.5. 
т.16 (доп. с Реш….)създава и 
закрива кметства при условия и по 

ред, определени със закон, с 

мнозинство от 17 съветници; 

Чл.23 
(4)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. (изм. с Реш……)на 

комисия с 20 на сто; 

(8) отпада (заличена с Решение № 

… на Общински съвет Силистра, по 

Протокол № … от ……….  ) 

 

 
 
Чл.41 
Ал.2 (изм. с Реш……)Всяка група 

се състои от най-малко 2-ма 

общински съветници. 
Чл. 67. (1) (доп. с Реш….) Кметът 
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предлагат за включване на 

неотложни въпроси в дневния ред 

след срока по чл. 66, ал. 1, ако е 

представена писмена мотивация за 

спешността и се регистрират при 

звеното по чл. 29а от ЗМСМА, не 

по-късно от 12.00 часа на 

предхождащия заседанието ден. 
 
 

 

 
Чл.68. 
(2) Организирането и 

уведомлението на общинските 

съветници за заседанията на 

Общинския съвет и постоянните 

комисии да се осъществява чрез 

телефон, електронна поща и 

председателите на групите 

общински съветници. 

(3) Само при условията на чл. 67, 

ал.2, материали за съответното 

заседание могат да се предоставят 

на общинските съветници и в деня 

на неговото провеждане. 

 
(4) В случай, когато заседанието се 

свиква по искане на група 

общински съветници или от 

областния управител, уведомле-

нието се извършва от звеното по 

чл.29а от ЗМСМА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Чл.72. 
(3) Предложение за закрито 

заседание могат да правят 

общинските съветници или кметът 

на общината. 

 

на общината или общински 

съветник могат да предлагат за 

включване на неотложни въпроси в 

дневния ред след срока по чл. 66, 

ал. 1, ако е представена писмена 

мотивация за спешността и се 

регистрират при звеното по чл. 29а 

от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 

часа на предхождащия заседанието 

ден. Звеното по чл.29а уведомява 
незабавно всички общински 
съветници за постъпилите 
неотложни предложения. 
Чл.68. 
(2) (доп. с Реш….) Организирането 

и уведомлението на общинските 

съветници за заседанията на 

Общинския съвет и постоянните 

комисии да се осъществява чрез 

телефон или електронна поща. 
 
(3) (доп. с Реш….) Само при 

условията на чл. 67, ал.2, т.1, 

материали за съответното заседание 

могат да се предоставят на 

общинските съветници и в деня на 

неговото провеждане. 

(4) (отм., нов с Реш….) В случаите, 
когато заседанието се свиква по 
искане на една трета от 
общинските съветници, от 
областния управител или по 
искане на една пета от избирате-
лите, заседанието се провежда в 
7-дневен срок от внасяне на 
искането. След изтичане на този 
срок, ако заседанието не бъде 
свикано от председателя на 
общински съвет, то се свиква от 
вносителя на искането и се 
провежда в 7-дневен срок от 
свикването. 
Чл.72. 
(3) (доп. с Реш….)Предложение за 

закрито заседание могат да правят 

общинските съветници или кметът 

на общината когато се обсъждат 
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Чл.102. 
(3) Председателят на Общинския 

съвет, чрез звеното по чл. 29а  от 

ЗМСМА уведомява заинтересовани-

те лица и оповестява решението по 

ал.2 чрез средствата за масово 

осведомяване, електронни медии 

или Интернет, най-малко 5 дни 

преди датата на обсъждането. 

 

Чл.126. 

2. осигурява техническото 

размножаване и изпращане на 

материалите и поканите за 

заседания на Съвета и неговите 

комисии. 

 

въпроси и документи, класифици-

рани по Закона за защита на 

класифицираната информация. 

Чл.102. 
(3)(доп. и изм. с Реш.) Председа-

телят на Общинския съвет, чрез 

звеното по чл. 29а  от ЗМСМА 

уведомява заинтересованите лица и 

оповестява решението по ал. 2 чрез 

официалната интернет страница на 

Общинския съвет и средствата за 

масово осведомяване, най-малко 10 

дни преди датата на обсъждането. 

Чл.126. 
2. (изм. с Реш……) изпраща 

материалите и поканите за 

заседания на Съвета и неговите 

комисии. 

 
 
 
 
 
                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА: 
                                                             
                                                               Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 
                                                     
 

 

 

 

 

 


