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П Р А В И Л Н И К 

ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯКОРУДА, 

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯКОРУДА 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Този правилник урежда организацията и дейността на  Общински съвет - 

Якоруда,  неговите комисии, взаимодействието му с Общинска администрация гр. 

Якоруда отношенията му с органите на държавната власт, обществените организации, 

международни връзки и условията за сдружаване на Община Якоруда. 

(2) Организацията и дейността на  Общинския съвет се определят и 

осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта 

за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник. 

Чл. 2. (1) Общински съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите в  

Община Якоруда при условия и по ред, определени от закона. 

 (2) Общински съвет – Якоруда се състои от 17 общински съветници. 

Чл. 3. (1) Общински съвет изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други 

задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други 

органи и не съставляват изпълнителна дейност. 

(2) В изпълнение на своите функции  Общинския съвет приема правилници, 

наредби, инструкции и решения. 

Чл. 4. В своята дейност  Общински 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  Община Якоруда; 

г) публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение. 

 

ГЛАВА ВТОРА: КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Чл. 5. (1) Първото заседание на новоизбраният Общински съвет се свиква от Областния 

управител и се провежда в 14 дневен срок от обявяване резултатите от изборите.  

(2) Заседанието се открива от най-възрастния от присъстващите общински 

съветници и се ръководи от него до избирането на Председател на  Общински съвет. 

(3) Общинските съветници, кметът на Община Якоруда и кметовете на кметства 

полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с 

подписване на клетвени листове. 

Чл. 6. (1) Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се 

проведат само разискванията по избор на Председателя на  Общински съвет. 

(2) Общинският съвет избира председател с тайно гласуване. 
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(3) За произвеждането на тайно гласуване се избира  комисия от 3 души. 

Чл.7. Всеки общински съветник и всяка политическа партия или коалиция, представена 

в  Общинския съвет, може да издига кандидатури за Председател на Общинския съвет. 

Чл. 8. (1) Изборът на Председател се извършва с бели бюлетини. Всеки съветник 

поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат или при една 

кандидатура потвърждение с “ДА” и “НЕ” и пуска плика в изборната урна. 

  (2) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от 

общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото 

мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-

много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от 

половината от гласовете на общия брой съветници. 

Чл.9. (1) Правомощията на Председателя на Общинския съвет се прекратява 

предсрочно при: 

1. подаване на оставка; 

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си, като 

Председател за повече от три месеца с решение на Общинския съвет, взето по реда на 

чл. 8. 

  (2) В случаите по ал.1, т.1 прекратяването на пълномощията се приема без да се 

обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване 

пред Общинския съвет. 

(3) В случаите по ал.1, т.2 с решение на Общинския съвет с тайно гласуване и се 

смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на 

общинските съветници. 

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията, нов избор се произвежда в 

14-дневен срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор за 

Председател на  Общинския съвет заседанията на съвета се председателстват от 

Заместник-председателя, избран по реда на чл. 13 от този правилник. 

 

Чл. 10. Всички последващи промени в ръководството на  Общинския съвет се 

извършват по реда на тази глава от Правилника. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 11. (1) Председателят на  Общинския съвет освен правомощията по чл. 25 от 

ЗМСМА: 

1. определя проект на дневен ред за заседанията на Общинския съвет;  

2. разпределя работните материали по дейността на  Общинския съвет между 

неговите комисии според компетентността им;                                                                                                                           

3. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на  Общинския 

съвет и на общинските съветници;                                                                                                                                                          

4. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на  Общинския съвет;                                                                                                      

5. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите 

с право на съвещателен глас и гостите;                                                                                                                                 

6. следи за спазването на този правилник;                                                                                                                                                                         

7. утвърждава график за дежурствата на заместник-председателите на съвета и 

ръководи дейността им;                                                                                                                                                                      

8. подготвя за обявяване на населението на приетите от  Общинския съвет 

актове;                                                                                      

9. изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната и този 

правилник. 
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(2) При участие на Председателя в разискванията по даден проект за решение, 

заседанието се ръководи от посочен от него Заместник-председател до гласуването на 

проекта или прекратяване на обсъждането. 

Чл. 12. 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 от неговата дейност. 

Чл. 13. (1)  Общинския съвет по предложение на общински съветници и политическите 

представителни групи избира с явно гласуване от състава на общинските съветници  2-

ма Заместник-председатели. 

(2) За  всяко заседание Председателят на съвета определя един дежурен 

Заместник-председател. 

(3) 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, когато той няма възможност да присъства  на 

заседания на  Общинския съвет,  в поредност съобразно големината на предложилата 

ги политически представителна група; 

4. следят за спазването 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; 

7. по искане на председателя четат текстове на внесени за обсъждане проекти за 

решения; . 

8. отчитат времето за изказвания на общинските съветници; 

9. следят за спазването на процедурата и уведомяват председателя; 

10. при тайно гласуване организират технически гласуването; 

11. четат имената на общинските съветници при поименно гласуване; 

12. изпълняват други функции възложени им от Председателя. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ 

 

Чл. 14. (1) Общинските съветници могат да образуват политически представителни 

групи според партийната си принадлежност или политическата си ориентация. 

(2). Минималният брой общински съветници за образуване на политическа група 

е 5. 

(3) Общински съветници, чийто брой е недостатъчен за образуване на отделна 

политическа представителна група, могат да се присъединят към вече образувани 

такива групи и да създадат политически съюз. Той има правата на една представителна 

група. 

(4) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения 

минимум, тя преустановява своето съществуване. 

(5) Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или 

коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред. 
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Чл. 15. (1) Всяка политическа представителна група представя на Председателя на  

Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството, и на 

членовете подписани от всички общински съветници от състава на групата. 

(2) Политическите представителни групи, техните ръководства, както и 

промените в тях се вписват в специален регистър при Председателя на  Общинския 

съвет. 

(3) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните политически 

представителни групи и техните ръководства на следващото заседание на съвета. 

Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, 

както и при тяхното прекратяване. 

Чл. 16. (1) Всеки общински съветник може да членува само в една политическа 

представителна група. 

(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. 

(3) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено 

заявление до нейния ръководител и уведоми Председателя на  Общинския съвет. 

 

 

ГЛАВА ПЕТА: КОМИСИИ 

 

Чл. 17. (1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии по 

предложение  на общинските съветници или председателя на общинския съвет. 

(2) Постоянните комисии на  Общинския съвет са: 

 

· Комисия по градоустройство, строителство, архитектура, жилищна политика, 

инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране; 

· Комисия по финанси, бюджет, стопанска политика и общинска собственост; 

· Комисия по здравеопазване, социална политика, обществен ред, сигурност, 

граждански и човешки права, молби и жалби на граждани; 

· Комисия по опазване на околната среда, земеползване, крайградски и селски 

райони; 

· Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика, 

транспорт и безопасност на движението, противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество”; 

· Комисия по образование, наука, култура, вероизповедания, преименувания, 

децата, младежта, спорта и туризма. 

  (3)  Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и 

ръководствата на постоянните комисии. 

Чл. 18. (1) Всеки общински съветник може да се избира в състава на една постоянна 

комисия. 

(2) При изявено желание от страна на общински съветник, той може да бъде 

избран в състава на повече от една комисия. Председателят на  общинския съвет не 

може да бъде избиран в комисии. 

Чл. 19. (1) При определяне състава на постоянните комисии се запазва основното 

съотношение между отделните политически представителни групи. 

(2) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от Председател, един 

Заместник-председател и членове. Председателят организира работата на комисията, 

ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с Председателя на 

Общинския съвет. 
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(3) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират от състава на 

общинските съветници с явно гласуване по предложение на политическите 

представителни групи. 

Чл.20. (1) Председателят и Заместник-председателя на постоянните комисии се 

освобождават предсрочно: 

1. по тяхно искане; 

2. с решение на  Общинския съвет. 

(2) В случаите по т. 1 на предходната алинея прекратяването на пълномощията 

се приема, без да се обсъжда и гласува. 

(3) При обективна невъзможност на член на ръководството на постоянна 

комисия да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или 

неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, 1/3 от 

членовете на комисията или Председателят на съвета могат да предложат Общинския 

съвет да освободи предсрочно член на ръководството на комисията. 

Чл. 21.  Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие 

с разпоредбите на този правилник. 

Чл. 22.(1)  Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи като 

свои помощни органи. 

(2) В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица като 

експерти и консултанти. 

Чл. 23. (1) Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМСМА постоянните комисии имат за задача: 

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят 

предложения за решаване на проблемите; 

2.да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, 

внесени за обсъждане и решаване; 

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет. 

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, 

разпределени им от Председателя на  Общинския съвет, правят предложения й 

препоръки и изготвят становища по тях. 

Чл. 24. (1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на 

комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели. 

(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. 

Чл. 25. (1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по 

предложение на Председателя на комисията или нейни членове. 

(2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и  

Общинският Кмет, Заместник-кметовете и Секретарят на Община Якоруда могат да 

участват във всички нейни заседания с право на съвещателен глас. 

(3) 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. 

(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси 

вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите. 

Чл. 26. (1) Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията писмено 

на определените за това места в  Общинския съвет. Дневният ред за заседанията на 

комисиите се обявява съобразно постъпването на материалите. Всички членове на 

комисията се уведомяват по телефона или писмено не по-късно от 3 дни преди 

заседанието. В същия срок на членовете на комисията се предоставят материалите за 

заседанието. 
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(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. 

(3) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от 

присъстващите при явно гласуване. 

Чл. 27. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат 

общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от 

председателите. 

(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по 

обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое 

самостоятелно становище, което представя на  Общинския съвет. 

Чл.28. Становищата на постоянните комисии се докладват от председателите на 

постоянните комисии или от определен от тях член. 

Чл.29. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който 

се отбелязват всички взети становища. 

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия 

протокола. 

(3) Ако докладната записка включена в дневния ред на комисията, не се 

докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е 

задължена да вземе становище по нея. 

Чл.30. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на 

отделни въпроси и за провеждане на анкети. 

(2) Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства 

на временните комисии се определят от  Общинския съвет. 

(3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на 

временните комисии, 

(4) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с 

решение на  Общинския съвет. 

 

ГЛАВА ШЕСТА: ЗАСЕДАНИЯ 

 

Чл. 31. (1)  Общинският съвет заседава в “Заседателната  зала”  намираща се в сградата 

на Община Якоруда или на друго място, определено от неговия Председател. 

(2)  Общинският 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. 

(3) В случаите по т.2, 3 и 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 внасяне на искането. При отказ на 

Председателя на Общинския съвет да насрочи заседание в седемдневен срок, то  се 

свика от Зам.- Председателите или от вносителите в седемдневен срок. 

  (4) Уведомяването на общинските съветници за заседанията  се извършва с 

писмени покани 7 дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и 

проект за дневния ред на заседанието с всички постъпили материали по него. 
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Чл. 32. (1)  Общинският съвет заседава в работен ден от седмицата, определен от 

Председателя на  Общинския съвет - от 17.00 до 19,00 часа. С решение на  Общинския 

съвет заседанието може да бъде продължено с не повече от 2 часа. 

(2)  Общинският съвет може да промени времето за редовни заседания. Той 

може да провежда извънредни заседания по предварително обявен дневен ред извън 

дните или работното време по ал. 1. 

(3) При събития, за които се налага спешно свикване на  Общинския съвет, 

Председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по 

повод на което се провежда заседанието. Материалите за извънредното заседание могат 

да бъдат раздадени и на самото заседание. 

Чл. 33. (1) Заседанията на  Общинския съвет са публични.                 

(2) Съветът може да реши някои от заседанията да се проведат при закрити 

врати. 

(3) 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. 

(4) При безредие сред публиката Председателят въдворява ред и може да 

разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица. 

(5) Кметът на Общината, Заместник-кметовете, Секретарят на общината и 

Главният архитект, когато са вносители, участват в заседанията на  Общинския съвет с 

право на съвещателен глас. 

(6) На заседанията на  Общинския съвет не се допускат въоръжени и лица в 

нетрезво състояние. 

Чл. 34. (1) Заседанията на  Общинския съвет са закрити, когато важни държавни или 

обществени интереси налагат това. 

(2) Предложение за закрито заседание могат да направят Председателят на  

Общинския съвет, общинските съветници или Общинския  Кмет. 

(3) При постъпило предложение за закрито заседание Председателят поканва 

всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на 

предложението, Общинския съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от 

гласуването заседанието продължава като “Закрито” или “Открито”. 

(4) Обсъжданията и протоколът от закритото заседание са държавна, съответно 

служебна тайна и обвързват със съответните задължения всички общински съветници и 

другите лица, които имат достъп до тях. 

(5) Решенията взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред. 

Чл. 35. (1) Откритите заседания на  Общинския съвет могат да бъдат предавани пряко 

или чрез излъчване на репортажи по електронните средства за масово осведомяване по 

тяхно искане или по покана на Председателя. 

(2) Пряко предаване на заседания се излъчва с решение на Общинския съвет. 

Чл. 36. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от 

общия брой на общинските съветници. 

(2) Проверка на кворум се извършва след всяка почивка или прекъсване на 

заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума се извършва и когато 

общински съветник или група съветници изрази мнение, че в залата не е налице 

необходимият кворум. 

(3) Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия 

кворум. 

Чл. 37. (1)  Общинският съвет по предложение на Председателя приема програма за 

предстоящия тримесечен период. При изготвянето на програмата и по свързаните с 
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това въпроси Председателят на  Общинския съвет се консултира с Председателите на 

комисии и Ръководителите на политическите представителни групи. 

(2) Когато неотложни обстоятелства налагат това, Председателите на комисии и 

Общинският Кмет  могат да внасят при Председателя на Общинския съвет 

предложения относно дневния ред на предстоящото заседание до 12 часа на деня, 

предшестващ заседанието. Постъпилите предложения се раздават в началото на 

заседанието. 

(3) Председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на 

заседанието по искане на общински съветници или на  Общинският Кмет, ако намери 

тяхното искане за основателно. В случай, че няма готовност по дадена точка от дневния 

ред, Председателят я отлага за по-късен час на същото заседание или за друго 

заседание. 

(4) Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред. 

Чл. 38. (1) Председателят на  Общинския съвет ръководи заседанието и дава думата за 

изказване. 

(2) Общинският съветник се изказва след като Председателя му предостави 

думата. 

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена 

заявка. 

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя 

последователността им. 

(5) Председателят на  Общинския съвет дава думата на ръководителите на 

политическите представителни групи, а при тяхното отсъствие - на заместниците  им 

или на упълномощен от  тях общински съветник, когато я поискат, в рамките на 

дискусиите по дневния ред и времето, определено на политическите представителни 

групи. 

(6) Веднъж на заседание Председателят на  Общинския съвет дава думата на 

ръководителите на политическите представителни групи или на техните заместници по 

въпроси извън обсъждания дневен ред, ако я поискат. Техните изказвания са до 5 

минути. 

Чл. 39. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени 

искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот. 

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване 

на реда за провеждане на заседанията предвиден в този правилник, или които съдържат 

предложения за изменение и допълнение на приетия ред за провеждане на заседанието, 

включително тези за: 

1. удължаване на заседанието; 

2. прекратяване на заседанието; 

3. отлагане на заседанието; 

4. прекратяване на разискванията; 

5. отлагане на разискванията; 

6. отлагане на гласуването; 

7. проверка на кворума. 

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без 

да се засяга същността на обсъждания въпрос. 

Чл. 40. (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един 

общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на 

гласуване, без да се обсъжда. 



 9 

(2) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се 

обсъжда. Думата се дава еднократно на представител на политическата представителна 

група, която не е съгласна с предложението за прекратяване. 

Чл. 41. Когато има предложение за отлагане на разискванията, се прилагат правилата 

на предходния член. При предложения за прекратяване на разискванията или за 

отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията. 

Чл. 42. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на  

Общинския съвет по предложение на Председателя или на политическа представителна 

група. 

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за 

отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието 

Чл. 43. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските 

съветници, или когато важни причини налагат, Председателят може да прекъсне 

заседанието за определено време. 

(2) Всяка политическа представителна група може да поиска прекъсване на 

заседанието до 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието 

веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването. 

Чл. 44. Общинските съветници говорят от трибуната или от място  по обсъждания 

въпрос до 5 минути, ако  Общинския съвет не е приел друг регламент. 

Чл. 45. (1) Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, Председателят го 

предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата; 

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по 

един и същи въпрос, освен ако не се налага доизясняване на изказването. 

(3) По изключение Председателя на  Общинския съвет дава допълнително време 

за изчерпване на определен въпрос. 

Чл. 46. (1) Общинският съветник има право на реплика. 

(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. 

Тя се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 2 минути. 

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 3 реплики. 

(4) Не се допуска реплика на репликата. Общинският съветник, към когото е 

отправена репликата, има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след 

приключване на репликите. 

Чл. 47. Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в 

изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно. Думата за лично 

обяснение се дава в края на заседанието по ред, определен от Председателя на съвета. 

Чл. 48. След като списъкът на изказващите се е изчерпан, Председателят обявява 

разискванията за приключени. 

Чл. 49. Общинският Кмет, Заместник-кметовете, Секретарят на общината и Главният 

архитект  могат да участват в обсъждането на предложени от тях проекти за решения, 

както и Директорите на Дирекции  при разисквания на въпроси,  от тяхна 

компетентност. 

Чл. 50. (1) Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство 

повече от половината от присъстващите съветници, с изключение на решенията по 

ал.(2) и ал.(3) или други случаи предвидени в закон. Общинският съвет може да реши 

гласуването да бъде тайно.  

 (2) Решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 

и чл.21а, ал.3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой 

на съветниците. 
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 (3) Решенията на Общинския 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. 

(4) Гласуването е лично. Гласува се "За", "Против" или "Въздържал се". 

(5) Явното гласуване се извършва чрез: 

1. вдигане на ръка; 

2. саморъчно подписване; 

3. поименно гласуване чрез прочитане имената на общинските  съветници по 

азбучен ред, които отговарят "За", "Против", "Въздържал се". 

(6) При липса на друго решение за всеки конкретен случай явното гласуване се 

извършва с вдигане на ръка. 

(7) Тайното гласуване се извършва с  бели бюлетини. 

            (8) При гласуване с „отрицателен вот” или „въздържал се”, общинският 

съветник задължително мотивира писмено или устно „отрицателнен  вот” или  

„въздържал се”, ако преди това при обсъждането на въпроса не е изразил същото 

отрицателно становище или не се е изказал.  

            (9) При  тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси ал. (6) е 

неприложима.  

            (10) Писмената мотивировка при „отрицателен вот” или „въздържал се” е 

неразделна част от протокола, а устната задължително се протоколира.  

            (11) При отказ на общински съветник да мотивира „отрицателен вот” или на 

„въздържал се”, се приема, че съветникът не е гласувал по конкретната точка от 

дневния ред на общинския съвет.  

Чл. 51. Предложение за поименно гласуване, за гласуване чрез саморъчно подписване 

или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник или от 

политическа представителна група. Предложението се поставя на гласуване без 

разисквания. Изслушва се по един общински съветник от политическа представителна 

група, която не е съгласна с направеното предложение. 

Чл. 52. (1) Гласуването започва непосредствено след обявяването му от Председателя. 

(2) От започването на процедурата по гласуване до приключването й не се 

допускат изказвания. 

Чл. 53. (1) Гласуването се извършва по следния ред: 

1. предложения за отхвърляне; 

2. предложения за отлагане за следващо заседание; 

3. предложения за заместване; 

4. предложения за поправки; 

5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки; 

6. предложение по същество. 

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се 

гласуват по реда на постъпването им. 

Чл. 54. (1) Предложението се смята за прието ако за него са гласували повече.от 

половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон не е предвидено 

друго. 

(2) В случай на равенство на гласовете предложението се смята за отхвърлено. 

Чл. 55. (1) Резултатът от гласуването се обявява от Председателя веднага. 

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от 

политическа представителна група веднага след приключването му, Председателят 

може да разпореди то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е 

окончателен. 
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Чл. 56 (1) За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол, който се подписва 

от Протоколиста, и от Председателя  или от заместващия Зам.-Председател на съвета 

най-късно 7 дни след заседанието. 

(2) Към  протокола се прилагат протоколите за произведеното тайно, саморъчно 

подписано или поименно гласуване. 

Чл. 57. Общинските съветници могат да преглеждат  протоколите 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.58. (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 вносителят и докладчикът на съответната комисия. 

(2) Председателят на Общинския съвет обявява поправките пред Общинския 

съвет на следващото заседание. 

 

ГЛАВА СЕДМА : ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 

РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ 

 

Раздел    I 

Чл. 59. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят 

общинските съветници, Общински Кмет, както и Главният архитект на Община 

Якоруда. Проектът за годишния бюджет на Община Якоруда се внася от Кмета на 

общината. 

(2) В мотивите вносителят може да даде становище и по очакваните последици 

от прилагането на проекта, включително и за необходимите бюджетни разходи за 

неговото изпълнение. 

Чл. 60. (1) Председателят на  Общинския съвет разпределя проектите между 

постоянните комисии. 

(2) Председателят на  Общинския съвет определя водеща постоянна комисия за 

всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии. 

(3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да се правят 

от заинтересуваните постоянни комисии пред Председателя на съвета в двудневен срок 

от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок. 

Чл. 61. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 24 часа 

от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на 

Председателя на  Общинския съвет, на Председателя на водещата комисия и на 

вносителя на проекта за решение мотивирано становище. 

(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на  Общинския съвет 

от водещите комисии не по-късно от 1 месец от тяхното внасяне. 

(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, 

допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се 

разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия. 

Чл. 62. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и 

допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, на която са 

били разпределени, се предоставят на общинските съветници по реда на чл. 31, ал. 4 от 

този правилник, а в случаите на чл. 37, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 от този правилник - не по-

късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.. 

(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като  Общинския съвет 

изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата 

на други комисии, на които той е бил разпределен. Проектът за решение на вносителя и 

становищата на комисиите, които не са водещи, са устни или писмени. 
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Чл. 63. (1) Постоянните комисии обсъждат едновременно всички проекти за решения, 

уреждащи една и съща материя, внесени в  Общинския съвет до деня, в който водещата 

комисия започва обсъждането. 

(2) Водещата комисия гласува проектите по ал. 1 поотделно, след което изготвя 

становище. Всеки проект за решение се внася в  Общинския съвет за обсъждане и 

гласуване по общия ред и съобразно приетата програма, като първо се представя на  

Общинския съвет от вносителя или определено от него компетентно лице, в 

съответствие с разпоредбите на този правилник. 

Чл. 64. (1) Общинските съветници могат да правят писмени предложения по текста на 

внесения проект за решение до деня, в който водещата комисия пристъпи към 

разглеждането му. Предложенията се отправят чрез Председателя на Общинския съвет 

до водещата комисия. 

(2) Водещата комисия обсъжда само предложения, постъпили в писмена форма в 

предвидения срок. Това ограничение не се прилага, когато се правят редакционни 

поправки в текста или към писмено внесени предложения. 

Чл. 65. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до започване на 

гласуването във водещата комисия, а след това - само с нейно решение, или с решение 

на  Общинския съвет - когато водещата комисия вече се е произнесла по същество с 

писмено становище. 

Чл. 66. (1) Председателят на Общинския съвет съобщава на следващото заседание на 

Общинския съвет за оспорване на негово решение от Кмета на общината в случаите, 

посочени в чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА. 

(2) Председателят на Общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва 

пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него. 

(3)  Общинския съвет прегласува оспореното решение по реда, определен от 

ЗМСМА. 

Чл. 67. Председателят на  Общинския съвет изпраща приетите решения до  Областния 

управител и други заинтересовани лица, и органи в 7-дневен срок от приемането им, 

освен ако в закон не е предвидено друго. 

Чл. 68. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общинските съветници и 

политическите представителни групи. 

 

Раздел II 

 

Чл. 69. (1) Проектът за Общинския бюджет се внася от Кмета на общината и се 

разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е Комисията по  

“Финанси, бюджет, стопанска политика и общинска собственост”. 

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от Общинския 

съвет. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 15 дни от разпределянето му. 

(3) След изтичане на срока по предходната алинея проектът се внася за 

обсъждане и приемане независимо от броя на представените становища. 

(4) Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушват 

обобщеното становище на Комисията по “Финанси и бюджет”, обхващащо 

становищата на постоянните комисии. 

(5) Обсъждането и гласуването на проекта се извършва по общи суми, раздели, 

параграфи и мероприятия и кметства. 

Чл. 70. (1) 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. 
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(2) Предложения за изменения в предвидения размер на бюджетните  приходи 

по групи и параграфи могат да се правят съгласувано с вносителя. 

Чл. 71. 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, бюджет, стопанска политика и общинска собственост”. 

Чл. 72. Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно 

финансиране, се съпровождат с предложение за съответно изменение на приетия 

общински бюджет. В тези случаи се прилагат особените правила по този раздел. 

Чл. 73. По неуредените в този раздел въпроси се прилагат съответно правилата на 

предходния раздел. 

 

 

ГЛАВА ОСМА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 

Чл. 74. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на 

клетвата по чл.5, ал.3 и се прекратяват с полагането на клетва от следващия състав на 

общинския съвет.  

(2) 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 с предимство до ръководните длъжностни лица в общината; 

3. Да му се възстановяват пътните и другите разходи, извършени при 

осъществяване на неговата дейност; 

4. Да получава необходимата за неговата дейност информация съгласно чл. 33, 

ал. 2 от ЗМСМА в срок до 3 дни от искането. 

Чл. 75. Общинските съветници не могат: 

1. Да бъдат назначавани на щатна длъжност в съответната Общинска 

администрация; 

2. Да извършват дейност, която е несъвместима с положението на общински 

съветник. 

Чл. 76. (1) Общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на 

Общинския съвет и на комисиите, в които са избрани. 

(2) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е 

завършило, или да закъснее за заседание, уведомява дежурния Заместник-председател 

или ръководството на съответната комисия. 

Чл. 77. (1) Пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно: 

1. при поставяне под запрещение; 

2. когато след избирането му съветникът е осъден с влязла присъда на лишаване 

от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да 

заема държавна длъжност; 

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската 

избирателна комисия; 

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител 

или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, 

заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната Общинска 

администрация; 

5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за 

неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна 

ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или 

в общо пет заседания на общинския съвет през годината; 
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6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради 

заболяване за повече от 6 месеца; 

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до 

промяна на постоянния му адрес извън територията на общината; 

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до 

закриване на общината; 

9. при избирането му или при назначаването му за член на управителен, 

надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, 

прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с 

общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската 

собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна 

длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз; 

10. при неизпълнение на задължението по чл.34, ал.6 от ЗМСМА; 

11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

12. при установяване на неизбираемост; 

13. при смърт. 

  

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА: ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА ПО БЮДЖЕТА  

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

Чл. 78. Община Якоруда има право на собственост, чийто обхват и начин на 

придобиване се определят със закон.  

Чл. 79. (1) Общинският съвет приема Общинския бюджет, като бюджетната година 

съвпада с календарната. 

 (2) Кметът на общината организира изпълнението на общинския бюджет. 

 (3) Кметът на общината изготвя годишен отчет за изпълнението на бюджета, 

придружен с доклад и го внася за приемане в общинския съвет. 

(4) Отчетът за изпълнението на бюджета се приема от Общинския съвет не по-

късно от шест месеца след приключване на годината. 

Чл. 80. /изм. с Решение № 141/Протокол №ОбС-12/18.12.2020 г./ Общинските 

съветници получават възнаграждение, равно на 300.00 /триста/ лв. на заседание на 

Общинския съвет, но не повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата в 

общинска администрация за последния месец от предходното  тримесечие. При 

неучастие в заседание, общинският съветник не получава възнаграждение. 

Чл. 81.  /изм. с Решение № 141/Протокол №ОбС-12/18.12.2020 г./ (1) Председателят 

на Общинския съвет получава възнаграждение за работата си в Общинския съвет в 

размер на 40% от възнаграждението на Кмета на Община Якоруда при 

нерегламентирано и ненормирано работно време. 

(2) /прието с Решение № 141/Протокол №ОбС-12/18.12.2020 г./  Заместник-

председателят/ите на Общинския съвет получава/т възнаграждение за работата си в 

Общинския съвет в размер на 60% от възнаграждението на Председателя на 

Общинския съвет при работно време – всеки работен ден от 15:00 до 17:00 часа. 

Чл. 82. /изм. с Решение № 141/Протокол №ОбС-12/18.12.2020 г./ Председателите и 

членовете на постоянните и временни комисии получават по 100.00 лв. за участие в 

заседание на комисиите, но не повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата в 
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общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие. При 

неучастие в заседание, общинският съветник не получава възнаграждение. 

Чл. 83. От начислените възнаграждения се правят удръжки, съгласно чл.38 от Закона за 

облагане доходите на физическите лица, както и осигурителни вноски съгласно 

Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за здравното осигуряване и 

Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, както и други удръжки, 

определени със закон, които са за сметка на осигурените. 

Чл. 84. Всички допълнителни разходи на общински съветник за придружител и 

помощник поради инвалидност се поемат от бюджета на Общинския съвет. 

Чл. 85. (1) Редът за отчитане на присъствията и заетостта на общинските съветници се 

определя от Председателя на  Общинския съвет съвместно с Председателите на 

постоянни комисии. 

(2) Община Якоруда поема всички пътни и други разноски, направени от 

общинския съветник във връзка с работата му в съвета. 

(3) Общинските съветници могат да бъдат командировани с тяхно съгласие 

извън територията на Община Якоруда във връзка с изпълнението на техните функции. 

(4) Командироването по ал. 3 се извършва със заповед на кмета на общината.  

Чл. 86. (1) Общинските съветници  за времето през което изпълняват задълженията си 

по ЗМСМА ползват неплатен служебен отпуск за времето, през което са заети във 

връзка със своята дейност като съветници, който се зачита са трудов стаж. 

(2) Искането за  неплатен служебен отпуск се извършва с акта за свикване на 

Общинския съвет на заседание, съответно на комисията, на която е член. 

(3) Времето на служебна заетост се удостоверява от Председателя на  

Общинския съвет. 

Чл. 87. Бюджетът на  Общинския съвет включва и средства за представителни разходи 

на Председателя и Заместник-председателите , на Председателите на комисии, както и 

средства за посрещане на гости, поканени от Общинския съвет.  

Чл. 88. (1) При неоправдано отсъствие  на общински съветник от заседание на  

Общинския съвет и заседания на комисии не се дължи възнаграждение за съответния 

месец. 

(2) Данните за отсъствията от заседания на общинските съветници по ал.1 се 

вземат от дневника  за регистрация и гласуване, справки от Председателите на комисии 

и от протоколите. 

Чл. 89. Възнагражденията по тази глава се начисляват от деня, в който общинският 

съветник е обявен за избран от Общинската избирателна комисия. 

Чл. 90. При необходимост  финансовите правила по бюджета на Общинския съвет, се 

актуализират с решение на Общинския съвет.                 

 

 

 

ГЛАВА  ДЕСЕТА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РАЗДЕЛ I. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 
 

Чл. 91. (1) Кметът на Община Якоруда осъществява изпълнителната власт в Община 

Якоруда. При осъществяване на своите правомощия Кметът на Община Якоруда се 

подпомага от Заместник-кметове. 
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(2) Кметът на Община Якоруда може да възложи изпълнението на свои функции 

на  Кметовете на кметства, като координира и контролира законосъобразното и 

целесъобразното изпълнение на тези функции. 

(3) Кметът на Община Якоруда осъществява контрол по законосъобразността на 

актовете и действията на Кметовете на кметства при изпълнение на техните 

правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА. 

(4) В случаите по ал. 3 Кметът на Община Якоруда може да отменя актове на 

Кметовете на  кметства. 

Чл. 92. (1) В кметствата на Община Якоруда се избират Кметове на кметства по ред 

определен със закон. 

  (2) Кметът на Община Якоруда изпълнява функциите на Кмет на град  Якоруда.                                                                                                                                        

Чл. 93. (1) Ежемесечно Кметът на Община Якоруда изпраща до Председателя на 

Общински съвет списък на издадените от него актове. 

(2) Актовете на Кмета на Община Якоруда се съхраняват в архива на Общинска 

администрация гр. Якоруда и са на разположение на общинските съветници и на 

постоянните комисии на Общински съвет. 

(3) Постоянните комисии ежемесечно правят преглед на издадените от Кмета на 

Община Якоруда актове, според разпределението, определено от Председателя на 

Общински съвет. 

Чл. 94. Кметът на Община Якоруда организира изпълнението на решенията на 

Общински съвет чрез Кметовете на  кметства и Общинска администрация гр. Якоруда и 

се отчита за това пред Общински съвет на всеки 3 месеца. 

Чл. 95. (1) Актовете на Кмета на Община Якоруда са задължителни за Кметовете на 

кметства и всички изпълнителни органи в Общинска администрация гр. Якоруда. 

(2) Кметът на Община Якоруда упражнява правомощия на висшестоящ 

административен орган в съответствие с Закона за административното производство по 

отношение на актовете на Кметовете на кметства. 

Чл. 96. Кметът на Община Якоруда може да възложи свои правомощия по Закона за 

устройство на територията, след решение на Общинския съвет. 

Чл. 97. (1) Общински съвет – Якоруда определя размера на трудовото възнаграждение 

на кмета на Общината в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на 

кмета на Общината.  

(2) Общински съвет – Якоруда определя размера на трудовите  възнаграждения 

на кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение 

на кмета на Общината. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. 

ПРАВОМОЩИЯ НА  КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 
Чл. 98. (1) Кметовете на кметства: 

1. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и 

хигиенизирането на населеното място; 

2. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за 

поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на 

населеното място; 

3. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, 

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

територията на населеното място; 

5. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии; 

6. водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и 

предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното 

място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи; 

7. отговарят за спазването на наредбите на Общински съвет на територията на 

населеното място; 

8. представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от 

общинските съветници в заседания на Общински съвет или неговите комисии. 

(2) Кметовете на кметства изпълняват и други функции, възложени им със закон 

или друг нормативен акт или със заповед на Кмета на Община Якоруда. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. 

КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА 

 

Чл. 99.(1) Общински съвет упражнява общ контрол върху заповедите на Кмета на 

Община Якоруда и дейността на Общинска администрация - Якоруда, при изпълнение 

актовете на Общински съвет. 

(2) Общинските съветници упражняват контрола по ал. 1 чрез питания по 

актуални въпроси , които представляват обществен интерес. 

Чл. 100.(1) Питанията се отправят чрез Председателя на Общински съвет в писмена 

форма най-късно 7 дни преди началото на заседанието, на което иска да се получи 

отговор. 

(2) Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от Общинския съветник, и 

се завежда в деловодството на Общински съвет. В питането се посочва желанието на 

Общинския съветник за формата на отговор на поставеното питане – писмено или 

устно. Питането трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения 

и лични нападки. 

(3) Общински съветник не може да поставя питане, на което вече е отговорено. 

(4) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на този 

правилник, Председателят на Общински съвет уведомява Общинския съветник да 

отстрани несъответствията.                                                                                                                                                                           

(5) Председателят на Общински съвет уведомява незабавно Кмета на Община Якоруда 

за постъпилите питания като посочва деня и часа на заседанието, на което трябва да 

бъде дадени отговорите. 

(6) Кметът на Община Якоруда може да поиска удължаване на срока за отговор 

на питане, но не с повече от едно заседание. 

(7) Кметът на Община Якоруда предоставя на Председателя на Общински съвет 

писмените отговори на питания преди началото на съответното заседание на Общински 

съвет. 

Чл. 101.(1) Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди 

получаването на отговор, за което Председателят на Общински съвет уведомява Кмета 

на Община Якоруда. 

(2) Оттеглянето на питане може да бъде направено и устно – в самото заседание. 

Чл. 102. (1) Председателят на Общински съвет обявява постъпилите питания в 

началото на заседанието на Общински съвет. 
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(2) Общински съветник не може да получи отговор на повече от две питания на 

едно заседание. 

(3) В случай, че общински съветник поставил питане отсъства от заседанието, 

отговорът на това питане се отлага. 

(4) В началото на заседанието Председателят обявява постъпилите писмени 

отговори и връчва екземпляр от тях на съветниците, които са отправили питанията. 

(5) Писмените отговори по ал. 4, се прилагат към протокола на съответното 

заседание на Общински съвет. 

Чл. 103. Кметът на Община Якоруда отговаря на поставените питания в началото на 

заседанието, освен ако Общински съвет реши друго. 

Чл. 104. (1) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. 

(2) Вносителят представя питането си пред Общински съвет в рамките на 3 

минути. 

(3) Кметът на Община Якоруда отговаря на поставеното питане в рамките на 10 

минути. 

(4) Отговорът на питането не се обсъжда и не може да бъде репликиран. 

(5) Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да 

изрази своето отношение към отговора. 

 

Чл. 105. (1) На заседание през м.април и м.октомври Общински съвет обсъжда: 

1. отчет за изпълнение на бюджета на Община Якоруда за съответния период; 

2. отчетите на комисиите по чл. 17. 

(2) На първото заседание на Общински съвет за м.март Кметът на Община 

Якоруда представя за приемане от Общински съвет ежегоден доклад за изпълнението 

на общия устройствен план на Община Якоруда, и прави предложения за изменение на 

плана, ако такова се налага.                                                                                                                                                                                                                     

Чл. 106.(1) Общински съвет отменя актове на Кмета на Община Якоруда, когато 

установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА. 

(2) Актовете по ал. 1 се разпределят от Председателя на Общински съвет на 

съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище. 

(3) Становищата за омяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в 

следващото заседание. 

(4) При противоречие с акта на Общински съвет заповедта се отменя на 

заседанието по ал. 3, но късно от два месеца от издаването й. 

Чл. 107.(1) Общински съвет или избраните от него комисии могат да извършват 

проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на гражданите на 

Община Якоруда. 

(2) В изпълнение на своите правомощия постоянните комисии могат да канят за 

изслушване кмета на Община Якоруда,  кметства и кметските наместници. 

(3) По реда на ал. 2 могат да бъдат канени и Заместник-кметовете на Община 

Якоруда, Секретаря на Община Якоруда и служители от Общинска администрация - 

Якоруда.                                                                                                                                                                

Чл. 108. Контролът по изпълнение решенията на Общински съвет се извършва и въз 

основа на изпратените от Кмета на Община Якоруда до Председателя на Общински 

съвет, копия от съответните документи, които се изготвят в изпълнение на взетите от 

Общински съвет решения. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЯКОРУДА 
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Чл. 109. (1) Изпълнението на функциите на Общински съвет и Кмета на Община 

Якоруда се подпомагат от Общинска администрация-Якоруда. 

(2) Общинска администрация - Якоруда се организира в съответствие с 

действащото законодателство и разпоредбите на този правилник. 

(3) Общинска администрация - Якоруда има единна структура, която включва 

дирекции, отдели и сектори. 

(4) Администрацията в кметството се ръководи от Кмета на кметството. 

Чл. 110. (1) Дейността на Общинска администрация - Якоруда се осъществява от 

държавни служители и служители по трудово правоотношение. 

(2) Служителите в Общинска администрация - Якоруда осъществяват своята 

дейност в съответствие със ЗДСл, КТ, подзаконовите нормативни актове и 

Устройственият правилник на Общинска администрация - Якоруда. 

Чл. 111. (1) Структурата на Общинска администрация - Якоруда се одобрява от 

Общински съвет по предложение на Кмета на Община Якоруда. 

(2) Предложението на Кмета на Община Якоруда по ал. 1 включва: 

1. обща структура на Общинска администрация - Якоруда, включително 

административните звена в  кметствата; 

2. общата численост на служителите в Общинска администрация - Якоруда, 

както и числеността на държавните служители, съответно по населени места; 

3. справка за длъжностното разпределение на служителите в Общинска 

администрация - Якоруда, съответно по  населени места. 

(3) Предложенията по ал. 2 относно кметствата се изготвят въз основа на 

предложения на Кметовете на  кметства. 

(4) Кметът на Община Якоруда внася за утвърждаване проект на структурата на 

Общинска администрация - Якоруда заедно с Устройствен правилник на Общинска 

администрация - Якоруда. 

Чл. 112. Главният архитект на Община Якоруда може да възложи свои правомощия по 

ЗУТ, след решение на Общински съвет. 

 

  

 

РАЗДЕЛ V. 

СЕКРЕТАРИАТ НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

Чл. 113. Общински съвет, чрез своя Председател и чрез постоянните комисии 

взаимодейства с Кмета на Община Якоруда и Общинска администрация - Якоруда за 

ефективно осъществяване на политиката за развитие на Община Якоруда и в интерес на 

гражданите. 

Чл. 114. (1) Звеното подпомагащо работата на Общинския съвет осигурява експертно и 

организационно дейността на Общински съвет, като: 

1. осигурява деловодното обслужване на Общински съвет и на неговите 

комисии; 

2. подготвя материалите за заседанията на Общински съвет и неговите комисии; 

3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията 

на Общински съвет и на комисиите; 

4. осигурява технически оповестяването на актовете на Общински съвет; 

5. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за 

изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуванията; 
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6. изпълнява и други функции, определени в Устройственият правилник на 

Общинска администрация - Якоруда или възложени му от Председателя на Общински 

съвет. 

(2) Функциите на Звеното подпомагащо работата на Общински съвет се 

определят в Устройствения правилник на Общинска администрация - Якоруда. 

 

Чл. 115. В структурата на Звеното подпомагащо работата на Общински съвет се 

назначават двама специалисти.                                                                                                                                                      

Чл. 116. Звеното подпомагащо работата на Общински съвет осъществява дейностите 

по: 

1. деловодното обслужване и контрола за движението на документите на 

Общински съвет; 

2. изготвянето и съхраняването на протоколите, записите на хартиен носител от 

заседанията и оригиналите на актовете на Общински съвет и документите към тях; 

3. опазването и съхраняването на преписките и архивните дела; 

4. контрола за спазване на сроковете за изпълнението на задачи, произтичащи от 

актове на Общински съвет; 

5. организиране на публичните изяви на общинските съветници във връзка с 

дейността на Общински съвет и представянето на решенията на Общински съвет; 

6. поддръжка на официална страница на Общински съвет в Интернет; 

7. осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на Общински съвет и 

на постоянните комисии и организира достъпа до информация в съответствие с 

конституционните права на гражданите. 

8. подготовката на становища за законосъобразността на предложените за 

разглеждане проекти за актове на Общински съвет; 

9. подпомагане на дейността на постоянните комисии и на общинските 

съветници при подготовката на проекти за актове на Общински съвет; 

10.  осигуряване на съответствието със законите и изразената воля на Общински 

съвет на приетите от него актове, както и да следи промените в законодателството, 

отнасящо се за местното самоуправление; 

11. правно-техническото оформяне на приетите актове на Общински съвет и 

протоколите от заседанията; 

12. анализ и подготовка на предложения за актуализация на действащите 

нормативни актове; 

13. поддържането на правната информация в Общински съвет; 

14. процесуалното представителство и правната защита на Общински съвет и на 

неговите актове пред съответните съдебни инстанции по дела. 

15. по решение на Председателя на Общински съвет процесуално 

представителство по т. 7 на ал. 1 може да бъде възложено и на адвокати, при спазване 

на изискванията на Закона за обществените поръчки. 

16. контрола по изразходването на средствата, определени в бюджета на Община 

Якоруда за издръжка на Общински съвет и изготвя месечни и тримесечни отчети; 

17. подготовката на заседанията на Общински съвет и на постоянните комисии и 

водят протоколи от тях; 

18. техническата подготовка на материалите за заседанията на Общински съвет и 

на постоянните комисии. 

Чл. 117. (1) Щатът на Звеното подпомагащо работата на Общински съвет се 

утвърждава от Кмета на Община Якоруда по предложение на Председателя на 

Общински съвет. 
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(2) Служителите в Звеното подпомагащо работата на Общински съвет се 

назначават от Кмета на Община Якоруда по предложение на Председателя на 

Общински съвет. 

(3) Длъжностните характеристики на служителите в Звеното подпомагащо 

работата на Общински съвет се утвърждават от Кмета на Община Якоруда по 

предложение на Председателя на Общински съвет - Якоруда. 

 

 

ГЛАВА  ЕДИНАДЕСЕТА: 

ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В РАБОТАТА НА  ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ и ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯКОРУДА 

 

Чл. 118. (1) Общинските съветници, Кметът на Община Якоруда, Заместник-кметовете, 

Кметовете на кметства, Кметските наместници, както и служителите в Общинска 

администрация - Якоруда, не могат да: 

1. използват положението си в лична изгода; 

2. представляват или защитават интересите на физическо или юридическо лице в 

своята дейност или пред Общински съвет и неговите комисии, освен ако това не е в 

обществен интерес или не следва от закона и разпоредбите на Общински съвет и 

настоящия правилник; 

3. използват или разкриват информация, получена при или по повод изпълнение 

на задълженията им; 

4. използват положението си за получаване на специални привилегии, 

освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от 

свои или на другиго незаконни действия; 

5. извършват лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното 

изпълнение на техните задължения или биха навредили на интересите на Община 

Якоруда и нейните граждани. 

(2) Общински съветник, който е в трудовоправни отношения с търговско 

дружество с общинско участие и/или получава доходи от дружества с общинско 

участие е длъжен да декларира това обстоятелство писмено пред Председателя на 

Общински съвет в двуседмичен срок. Председателят на Общински съвет информира 

Общински съвет за това обстоятелство на следващото редовно заседание на Общински 

съвет. 

(3) В случай, че при изпълнение на своите задължения лицата по ал. 1 установят 

възможност за възникване на конфликт на интереси по смисъла на т.т. 1-5, те са длъжни 

писмено да информират за това съответно Председателя на Общински съвет или Кмета 

на Община Якоруда. 

Чл. 119. (1) Общински съвет създава постоянна Комисия по етика. 

(2) Комисията по етика контролира спазването на нормите за конфликти на 

интереси в Община Якоруда. 

(3) Комисията по етика, при съмнение за наличие на обстоятелства по чл. 119, 

ал. 1, когато тези обстоятелства не са били докладвани от задължените лица, по своя 

инициатива или по решение на Общински съвет проучва обстоятелствата за наличие на 

конфликт на интереси. Когато бъде установено наличие на конфликт на интереси, 

Комисията по етика предлага на Общински съвет да нареди на лицата по чл. 119, ал. 1 

да се отстранят от взимане на решение, както и да наложи съответните санкции. 

Общински съвет гласува с обикновено мнозинство от всички присъстващи. 

Чл. 120. (1) Граждани, на които е станало известно наличието на конфликт на интереси 

по отношение на Общински съветник, Кмета на Община Якоруда, Кмет на кметство 
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или ръководен служител в Общинска администрация - Якоруда, могат да докладват за 

това и отправят искане за отвод писмено пред Комисията по етика към Общински 

съвет, която е длъжна да разгледа случая и ако е необходимо, да бъде проведено 

проучване. Когато се установи наличие на конфликт на интереси, Комисията по етика 

предлага на Общински съвет да отстрани длъжностните лица от взимане на решение. 

(2) Комисията по етика е длъжна при поискване от страна на гражданите, 

докладващи за наличие на конфликт на интереси, да запази тяхната самоличност в 

тайна.                        

Чл. 121. (1) Искане за отвод може да прави и всеки служител от Общинска 

администрация – Якоруда, на когото са станали известни обстоятелствата по чл. 119 по 

отношение на общински съветник, Кмета на Община Якоруда, Кмет на кметство или 

ръководен служител в Общинска администрация – Якоруда, участващ при решаването 

на конкретен случай.  

  (2) Лицата по ал. 1 подават писмена декларация до Комисията по етика за 

получените подаръци, в които се описва вида, стойността на подаръка, датата на 

получаване, лицата, участвали в даването и получаването на подаръка. 

(3) При нарушение на правилата за деклариране на подаръци се налагат 

санкциите по чл. 123.                                                                                                                                       

Чл. 122. (1) Общински съвет приема Етичен кодекс за поведението за общинските 

съветници, Кметовете и служителите в Общинска администрация - Якоруда. 

(2) Етичният кодекс по ал. 1 урежда етичните правила за взаимоотношения на 

служителите в Община Якоруда с гражданите, взаимоотношения с колегите и 

ръководителите, ръководство за професионално и лично поведение, забрана за 

използването на служебна информация и общинско имущество за лични облаги, 

ограничения след напускането на поста или длъжността и други норми за поведение, 

както и санкциите при нарушение на разпоредбите на Етичния кодекс. 

(3) Етичният кодекс по ал. 1 урежда реда за деклариране на новопридобитото 

имущество, получените доходи и направените разходи за времето, през което 

изпълняват своите функции лицата по чл. 119, ал. 1. 

(4) Обемът и обхватът на фактите и обстоятелства, подлежащи на деклариране 

по ал. 3 трябва да съответства на Закона за публичност на имуществото на лица, 

заемащи висши държавни длъжности. 

Чл. 123. (1) При нарушение на Етичния кодекс за поведението на общинските 

съветници, кметовете и служителите в Общинска администрация – Якоруда, Общински 

съвет по предложение на Комисията по етика налага санкции. 

 (2) Санкциите налагани при нарушение по ал. 1 са: 

1. предупреждение; 

2. глоба в размер от 30 до 300 лева; 

3. публикуване на решението на Общински съвет за налагане на санкцията за сметка на 

лицата по ал. 1. 

 

 

ГЛАВА  ДВАНАДЕСЕТА: 

ОТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И 

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Чл. 124. (1) При осъществяване на своите функции Общински съвет взаимодейства с 

Народното събрание, с Президента на републиката, с органите на изпълнителната 

власт, с органите на съдебната власт и с други държавни институции, както и с други 

органи на местното самоуправление. 
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(2) Общински съвет използва различните форми и механизми на социално 

сътрудничество при взаимодействието си с централните ръководства на синдикатите, 

организациите на работодателите и организациите за социална защита. Той 

взаимодейства и с други неправителствени организации. 

Чл. 125. (1) При спор за компетентност между Общински съвет и централните 

изпълнителни органи, Общински съвет може да поиска от Конституционния съд 

решаване на спора. 

    (2) Искането по ал. 1 до Конституционния съд се прави след обсъждане 

предмета на спора със заинтересуваните институции. 

Чл. 126. (1) В случаите, когато Конституционният съд конституира Общински съвет 

като страна по конституционно дело, Председателя на Общински съвет определя 

юрист, който да се запознае с материалите по делото. 

               (2) Представители на Общински съвет в Конституционния съд могат да бъдат 

Председателят на Общински съвет и Заместник - председателите на Общински съвет, 

определени със заповед на Председателя. 

               (3) Лицата, определени за представители на Общински съвет в 

Конституционния съд, съгласуват позицията на Общински съвет с Председателя или по 

негово нареждане – с определен Заместник-председател, а при необходимост - с Кмета 

на Община Якоруда. 

(4) Представителите на Общински съвет по ал. 1 при необходимост координират 

своите действия с упълномощените представители на, определените от 

Конституционния съд страни. 

Чл. 127. (1) По спорове, по които страна е Общински съвет, той се представлява в съда 

от определени в заповед на Председателя на Общински съвет – Заместник председател. 

              (2) По решение на Общински съвет процесуално представителство по ал. 1 

може да бъде възложено и на адвокати. 

              (3) Процесуалните представители по ал. 1 и 2 съгласуват с Председателя на 

Общински съвет своите позиции и му предоставят информация за хода на водените 

дела. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: 

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. СДРУЖАВАНЕ НА 

ОБЩИНА ЯКОРУДА       

                                                                                                                                                  

Чл. 128. (1) Международните връзки на Общински съвет се организират от 

Председателя на Общински съвет. 

                (2) Предложения за изпращане на делегации на Общински съвет в чужбина, 

както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават от Председателския 

съвет. 

Чл. 129. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни 

комисии на Общински съвет съобразно материята и предмета на договаряне. Те се 

произнасят по него в определен от Председателя на Общински съвет срок. 

               (2) Становище по проекта за договор дава и Кметът на Община Якоруда, 

когато предложението не е направено от него. 

Чл. 130. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Община Якоруда с 

общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти. 

Чл. 131. Общински съвет утвърждава договорите на Община Якоруда, сключени с 

териториални единици или общности в страната и чужбина. 
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ГЛАВА  ТРИНАДЕСЕТА: 

ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

Чл. 132. Общински съвет работи в условията на публичност при вземането и 

изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност, опазването на 

държавната и служебната тайна или други важни причини налагат ограничаване на 

този принцип. 

Чл. 133. (1) Председателят на Общински съвет е официален говорител на Общински 

съвет. 

              (2) Председателят на Общински съвет изразява официални становища по 

различни аспекти от общинската политика и текущата дейност. 

Чл. 134. Общински съвет, чрез Звеното подпомагащо работата на Общински съвет 

според установения ред: 

1. предоставя на средствата за масово осведомяване официална информация за дневния 

ред на заседанията на Общински съвет; 

2. след завършване на заседание на Общински съвет се организира пресконференция 

(брифинг) по разглежданите от Общински съвет въпроси и приетите решения.                                                                                                                                                                                 

Чл. 135. (1) Председателят на Общински съвет може да организира обществени 

обсъждания или дискусии по проекти на решения на Общински съвет. 

                (2) Организацията на обществени обсъждания или публични дискусии по ал. 1 

се съгласуват предварително с политическите групи в Общински съвет.                                                                                                                                                                                                      

Чл. 136. Общински съвет и постоянните комисии правят публични отчети за дейността 

си и за резултатите от контрола по изпълнение на решенията, на всеки шест месеца. 

Чл. 137. Председателят на Общински съвет и Председателите на постоянни комисии 

определят и обявяват приемни часове за граждани – веднъж месечно. 

Чл. 138. (1) Общинските съветници самостоятелно или чрез съответните политически 

групи организират един път месечно приемна за граждани, включително в отделните  

населени места на Община Якоруда. 

               (2) Графикът по ал. 1 се представя на Председателя на Общински съвет и се 

оповестява по реда на чл. 12. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. (1) Настоящият „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. 

Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – 

Якоруда“ се приема на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация с Решение № 13/Протокол №ОбС –03/30.12.2019 г. и влиза в 

сила от датата на приемането му от Общинския съвет. 

         (2) Председателят на Общински съвет дава указания по прилагането на 

Правилника. 

        (3) По въпроси, неуредени в този правилник, Общински съвет приема отделни 

решения. 

§ 2. Постоянните комисии на Общински съвет изработват предложение за своите 

функции и вътрешни правила за своята работа. 

§ 3. Възлага на Председателя на Общински съвет в срок до шест месеца да организира 

извършването на преглед и актуализиране на действащите нормативни актове на 

Общински съвет.                                                                                                                                         
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 § 4. (1) Общински съвет приема Стратегия за развитие на Община Якоруда в срок до 

една година след влизане в сила на настоящия правилник. 

        (2) Разработването на Стратегията за развитие на Община Якоруда се осъществява 

съвместно от Общински съвет и Кмета на Община Якоруда. 

 

§ 5. Досега действащият Правилник приет с Решение №06/Протокол №ОбС-

02/05.12.2011 год. на Общински съвет – Якоруда е отменен с Решение № 03./Протокол 

№ОбС – 03/30.12.2019 г.. 

 

 

 

   

  

 

  

 

  

 

 


