ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ
№675
Взето с Протокол №29 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември,
проведено на 28.03.2017г.

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Септември и взаимодействието му с Общинска
администрация, приет с Решение №3/11.11.2015г.
Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на
Председателя на ОбС и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.3,
във вр. с ал.2 от ЗМСМА и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА,
Р Е Ш И:
1. § 1. В чл.69 се правят следните изменения и допълнения:
В разпоредбата на чл. 69, ал.2 цифрата „5” се заменя с „4”, като
разпоредбата придобива следната редакция: Най-малко 4 дни преди
заседанието
председателят
на
общинския
съвет
информира
обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневен ред,
датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително
определените за това места в общината, чрез местните печатни и
електронни медии и на официалната интернет страница на общината
(Общински съвет).
§ 2. В чл. 69 Добавя ал.3 със следния текст:
(3) При възникване на събития от извънреден характер,
Председателят на Общински съвет насрочва извънредно заседание, за
което се налага спешно свикване на Общински съвет, когато е във ваканция
или във времето между редовните заседания по неотложни въпроси,
възникнали при обстоятелства, които не могат да се предвидят-природни
бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални
проблеми, които изискват спешно вземане на решение, както и при
спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на
установената процедура за редовно заседание.
§ 3. В чл.69 се правят следните изменения и допълнения:
Добавя ал.4 със следния текст:
(4) „Свикването и уведомяването на общинските съветници за дневния
ред на извънредна сесия се извършва по електронен път, по телефон или по
друг начин с оглед обстоятелствата, но не по-късно от един ден преди деня

на заседанието. Когато свикването е направено по телефон, в началото на
заседанието на всеки съветник се предоставя писмен дневен ред, ведно с
материалите по него.
§ 4. В чл. 70, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
В разпоредбата на чл. 69, ал.2 цифрата „7” се заменя с „5”, като
разпоредбата придобива следната редакция:
В изпълнение на приетите планове, председателят на общинския
съвет подпомаган от председателите на постоянните комисии, подготвя
проект за дневен ред най-малко 5 дни преди датата на заседанието;
§ 5 В чл. 71, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
Текстът „чл. 68, ал.1” се заличава и се добавя „чл. 70, ал.1” вместо него,
като разпоредбата придобива следния смисъл:
Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за
включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.70, ал.1, ако
се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00
ч; предхождащия заседанието ден.
§ 6 В чл. 72, ал.1 се правят следните изменения:
Цифрата „5” се заменя с „4”, като разпоредбата придобива следната
редакция:
Председателят на общинския съвет е длъжен да организира
уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на
поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на
общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а,
ал,2 от ЗМСМА, в 4 дневен срок преди неговото провеждане.
§ 7 В чл. 100, ал.1 , текстът „Закона за общинските бюджети” се заменя
със „Закона за публичните финанси”, като разпоредбата придобива следната
редакция:
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с
мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на
общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета
на общината при условия и по ред, определени в Закона за публичните
финанси.
§ 8 В чл. 101, ал.2 се правят следните изменения:
Текстът „тридневен” се заменя „двудневен”, като текстът на разпоредбата
придобива следната редакция:
Възражения по разпределението на проектите за решения могат да
правят председателите на комисии пред председателя на съвета в
двудневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените
възражения в същия срок.
§ 9. В чл. 102, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
Текстът „не по-рано от 3. дни от предоставянето им на членовете на
съответната комисия” се заличава и вместо него се добавя „на заседанията си”,
като разпоредбата придобива следния смисъл:

Постоянните комисии обсъждат проектите за решения на заседанията
си. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя
на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано
становище.
§ 10 Текстът на чл. 100, ал.2 се заличава и вместо него, ал.2 придобива
следната редакция:
Материалите за провеждане на заседания на постоянните комисии се
внасят не по – късно от провеждането им.
§ 11. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Септември и взаимодействието
му с Общинска администрация, приет с Решение №3/11.11.2015г. влиза в сила
от деня на приемането му.
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