
                                      О Б Я В Л Е Н И Е 

Съгласно чл. 26 от ЗНА, ОбС- Батак, чрез настоящото публикуване, предоставя 
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по 
предложените  корекции на  Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
за мандат 2019 – 2023 г., на e-mail: obs_batak@abv.bg или в Общински съвет - Батак, 
Корекциите на  Правилника се публикуват във връзка с писмо № 234/2020 на Районен 
прокурор Даниела Петърнеймчева 

 

1. Причини, налагащи приемането на нов Правилник за организацията и дейността  на 
Общинския съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация : 

 - несъответствия с промените в ЗМСМА  

2. Цели които се поставят вносителите: 

- Актуализиране на Правилника, съгласно промяната на нормативната уредба.    

3. Очаквани резултати: 

- Регламентиране и подобряване на организационно- техническата дейност на ОбС. 

4.Финонсови и др.средства, необходими за прилагане на Правилника – Финансовите 
средства за прилагане на Правилника са планувани в годишния бюджет на общината 

 

Предлагаме следните корекции в Правилника за организацията и дейността  на Общинския 
съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация : 

 

1. чл.5, ал.1  т.3 

БИЛО- 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет със свое 
решение,прието с тайно гласуване при условия и по ред, определени в закона и този 
правилник. 

СТАВА-  3. избира и освобождава председателя на общинския съвет със свое решение, 

прието с тайно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на 
съветниците. Решенията са приети с мнозинство повече от половината от общия брой 
на съветниците, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от 
останалата част от общия брой на общинските съветници. 

2. чл.5, ал.1  т.4 



БИЛО – т.4 Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките 
на действащата нормативна уредба и средствата  работна заплата на персонала от общинския 
бюджет със свое решение, прието по предложение на кмета , приема и изменя годишния 
бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му със 
свои решения, приети при условия и по ред, определени със ЗПФ, с поименно гласуване, което 
се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия 
брой на общинските съветници. 

СТАВА – т.4 Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките 
на действащата нормативна уредба и средствата  работна заплата на персонала от общинския 
бюджет със свое решение, прието по предложение на кмета , приема и изменя годишния 
бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му със 
свои решения, приети при условия и по ред, определени със ЗПФ, с поименно гласуване, което 
се отразява в протокола от заседанието, и с мнозинството от повече от половината от общия 
брой на общинските съветници 

3.чл.5, ал.1  т.9  

БИЛО – т.9 Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и 
техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на 
Закона за устройство на територията ;  

СТАВА – т.9 Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и 
техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на 
Закона за устройство на територията .Решенията на общинския съвет се вземат с явно 
гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Решенията 
са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, когато 
броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от останалата част от 
присъстващите на заседанието съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и 
тайно. 

4.чл.5, ал.1  т.10 

БИЛО – т.10 Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на 
общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности 
определя изисквания 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. 

СТАВА – т.10 Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на 
общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности 
определя изисквания 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. 
Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от 
половината от присъстващите съветници. Решенията са приети с мнозинство повече от 
половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите "за" общински 



съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници. 
Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно. 

 

5.чл.5, ал.1  т.11. 

БИЛО – т.11 Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и 
за управлението на дарено имущество при условия и по ред, определени със Закона за 
общинската собственост и Закона за юридическите лица с нестопанска цел и актовете по 
прилагането им, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. 

СТАВА – т.11 Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации 
и за управлението на дарено имущество при условия и по ред, определени със Закона за 
общинската собственост и Закона за юридическите лица с нестопанска цел и актовете по 
прилагането им, с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. 
Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от 
половината от присъстващите съветници. Решенията са приети с мнозинство повече от 
половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите "за" общински 
съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници. 
Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно. 

 

6.чл.5, ал.1  т.12. 

БИЛО – т.12 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, при условия и по ред, определени със Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, 
което се отразява в протокола от заседанието.  

БИЛО – т.12 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, при условия и по ред, определени със Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и актовете по прилагането му, с поименно гласуване, 
което се отразява в протокола от заседанието. Решенията на общинския съвет се вземат с 
явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. 
Решенията са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, 
когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от останалата част от 
присъстващите на заседанието съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и 
тайно. 

 

7.чл.5, ал.1  т.15. 



БИЛО – т.15 Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, 
паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с 
общинско значение.  

СТАВА – т.15 Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, 
паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с 
общинско значение.  Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с 
мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Решенията са приети с 
мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на 
гласувалите "за" общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите 
на заседанието съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно. 

 

8.чл.5, ал.1  т.16. 

БИЛО – т.16 Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по 
въпроси от своята компетентност при условия и по ред, определени в 
Административнопроцесуалния кодекс и/или приложимия специален закон и актовете по 
прилагането им.  

СТАВА – т.16 Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по 
въпроси от своята компетентност при условия и по ред, определени в 
Административнопроцесуалния кодекс и/или приложимия специален закон и актовете по 
прилагането им. Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство 
повече от половината от присъстващите съветници. Решенията са приети с мнозинство 
повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите "за" 
общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието 
съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно. 

 

9.чл.5, ал.1  т.18. 

БИЛО – т.18 Одобрява символ и печат на общината. 

       СТАВА – т.18 Одобрява символ и печат на общината. Решенията на общинския 
съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите 
съветници. Решенията са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите 
съветници, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от 
останалата част от присъстващите на заседанието съветници. Съветът може да реши 
гласуването да бъде и тайно. 

 

10.чл.5, ал.1  т.19. 

БИЛО – т.19 Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани 
решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на 



други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на 
територията на общината или кметството, по предложение на кмета на общината , след 
съгласуване с областния управител. 

             СТАВА – т.19 Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни 
граждани решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната 
компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и 
неприсъствен на територията на общината или кметството, по предложение на кмета на 
общината , след съгласуване с областния управител. Решенията на общинския съвет се 
вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите 
съветници. Решенията са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите 
съветници, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от 
останалата част от присъстващите на заседанието съветници. Съветът може да реши 
гласуването да бъде и тайно. 

 

 

11Чл.7, ал.1 

 
БИЛО – Чл.7 (1)Преди началото на първото заседание на общински съвет 
новоизбраните  общински съветници, кметът на общината и кметовете на 
кметства полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се 
удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация. Текстът на клетвата се 
изчита от най-възрастния сред новоизбраните съветници, определен по реда на 
ал.2. 
 
 
СТАВА - Преди началото на първото заседание новоизбраните общински 
съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1. Клетвата се полага в 
присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов 
представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. 
Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при 
полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание 
на общинския съвет. 

 

12.Чл.14,ал.1, т.3 и ЧЛ.15, ал.1, т.3 

БИЛО-Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

СТАВА-  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. 



13.ЧЛ.19 от Правилника 

БИЛО-Чл.19 Председателят на общинския съвет получава възнаграждение в 

зависимост от обема на работата, която извършва, в размер определен от общинския 

съвет, съгласно разпоредбите на ЗМСМА, с решение, взето с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците. 

СТАВА-Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на 
съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. 
Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя 
пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. 
Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да 
надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината. 

14.Чл.23,ал.1,т.7, 7.1-7.4 от Правилника 

БИЛО – Чл.23,ал.1 т.7. да получава възнаграждение за:  

7.1. за участие в заседания на комисии и работни заседания - 25 % от средната брутна 
работна заплата на общинската администрация Батак за последния месец от предходното 
тримесечие  

7.2. за участие в заседания на общинския съвет – 25 % от средната брутна работна 
заплата на общинската администрация Батак за последния месец от предходното тримесечие.  

7.3.Възнаграждението на зам.-председателя е 70 на сто от средната брутна работна 
заплата на общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.  

7.4.Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец в 
Община Батак не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата в 
общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.  

СТАВА – Чл.23,ал.1 т.7. да получава възнаграждение.  Размерът на възнаграждението се 
определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия 
брой съветници.  

7.1. за участие в заседания на комисии и работни заседания - 25 %   от средната брутна 
работна заплата на общинската администрация Батак за съответният месец.  

7.2. за участие в заседания на общинския съвет – 25 % от средната брутна работна 
заплата на общинската администрация Батак за съответният месец.  

7.3.Възнаграждението на зам.-председателя е 70 на сто от средната брутна работна 
заплата на общинската администрация за съответния месец.  

7.4.Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец в 
Община Батак не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата в 
общинската администрация за съответния месец.  



 

 

15.ЧЛ.25,ал.1,т.2 

БИЛО-2. когато е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление от общ характер; 

СТАВА- когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от 
свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема 
държавна длъжност; 

16.ЧЛ. 25, ал.1, т.11 

БИЛО-11. Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по закона 
за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

СТАВА- 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; 

17. ЧЛ.77 

БИЛО-Чл.77 (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския 

съвет. 

СТАВА- Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на 
неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. 

 

 

Временна комисия: Осман Мурадов 

                                  Катерина Ангелова 

                                 Инж.Илия Станков 

 


