
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от Даниел Георгиев Костадинов – Председател  

на Общински съвет Горна Оряховица 

 

 

Относно: Изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация.  

 

  Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 На заседание на Народното събрание на 20.12.2013 г. бяха извършени 

промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. На 

основание тези решения, Временната комисия по подготовката на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация извърши 

съответните законови промени. 

 В предвид на горното на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и § 4 от Правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, предлагам Общински съвет Горна Оряховица да 

вземе следното 

Р е ш е н и е: 

 

1. Създава се нов чл.11а със следното съдържание: 

         ал.1. Избор на заместник председател се извършва по реда и в съответствие 

с чл.9, ал.2 и чл.11, ал.1, 2 и 3 от Правилника. 

         ал.2. При отсъствие на Председателя на Общинския съвет, функциите му се 

изпълняват от зам.-председателя. 

 

         2. В чл.12, ал.1 след „председателят” се добавя „и заместник председателят” 

 

 3. Чл.15, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: „Председателят 

получава възнаграждение в размер на 90% от възнаграждението на кмета на 

общината”. 

 

 4. Към чл.15 се създава ал.3 със следното съдържание: „Заместник-

председателят не получава друго възнаграждение, освен това като общински 

съветник”. 

 

 5. В чл.16, ал.1 след „председателят” се добавя „и заместник 

председателят”. 



 

 6. Чл.33, ал.1 се изменя и придобива следното съдържание: „Общинският 

съвет заседава в работен ден от седмицата – четвъртък от 9 часа, или в друг 

работен ден, определен от Председателския съвет”. 

 

 7. Създава се нов чл.60а със следното съдържание: 

 ал.1. Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на 

бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за 

приемане от Общинския съвет. 

 ал.2. Отчетът по ал.1 се придружава и от: 

                  1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз; 

                  2. отчетната информация по чл.137, ал.1, т.2 и 3; 

                  3. друга отчетна информация. 

          ал.3. В доклада по ал.1 се включва и информация за изпълнението на 

фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл.82, ал.3. 

          ал.4. Председателят на Общинския съвет организира публично обсъждане 

на отчета по ал.1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането 

най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни 

средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, 

определен от Общинския съвет. 

           ал.5. Общинският съвет след обсъждането по ал.4 приема отчета по ал.1 не 

по-късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година. 

           ал.6. Приетият отчет по ал.5 и отчетът за сметките за средства от 

Европейския съюз по ал.2, т.1 се публикуват на интернет страницата на 

общината. 

 

 8. Чл.67 т.5 се изменя и придобива следното съдържание: 

              „Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участие в 

заседанията на Общинския съвет, постоянните и временните комисии през 

конкретния месец в размер на 70% /седемдесет процента/ от средната брутна 

работна заплата в общинската администрация на община Горна Оряховица за 

съответния месец”. 

 

 9. Създава се нов § 5 от Допълнителните и заключителни разпоредби със 

следното съдържание: 

 „Изменението на чл.67 т.5 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация влиза в сила от 01.01.2014 година”. 

 

15.01.2013 г.                                         В Н А С Я: 

гр.Г.Оряховица                                                 Д. Костадинов – Председател на ОбС 

 

 
 


