
РЕШЕНИЕ № 66 
30.04.2020 год. 

 
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация – второ четене 
  

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Габрово РЕШИ: 
 
Приема на второ четене Правилник за изменение и допълнение на Правилник 

за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 
 
 § 1. В чл. 13 се правят следните изменения: 
 1. В ал. 2 текстът „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси /ЗПУКИ/“ се заменя със следния текст: „Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/“ и става: В 
случаите на подаване на оставка или на влизане в сила на акт, с който е установен 
конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, прекратяването на пълномощията не 
се обсъжда и гласува. 
 2. Текстът „ЗПУКИ“ се заменя със следния текст: „ЗПКОНПИ“ и става: При 
предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общинския съвет, нов 
избор се произвежда веднага след подаване на оставката или приемане на решението. 
При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общинския съвет 
на основание чл. 24, ал. 3, т. 3 от ЗМСМА нов избор се провежда на първото 
заседание след влизане в сила на акта по ЗПКОНПИ. 
 
 § 2. В чл. 19, ал. 1 текстът „от председателя на Общински съвет“ се заменя 
„със заповед на кмета на общината“ и придобива следната редакция: 
Общинските съветници могат да бъдат командировани в страната и чужбина, със 
заповед на кмета на общината, с тяхно съгласие, във връзка с изпълнението на 
техните функции. 
 
 § 3. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 2 в края на изречението се добавя „от посочените в чл. 30, ал. 1 от 
настоящия правилник“ и става: Всеки общински съветник е член на поне една 
постоянна комисия, като не може да участва в състава на повече от три постоянни 
комисии от посочените в чл. 30, ал. 1 от настоящия правилник. 

 2. В ал. 3 в края на изречението се добавя „от посочените в чл. 30, ал. 1 от 
настоящия правилник“ и става: Общински съветник може да бъде избиран за 
председател само на една постоянна комисия от посочените в чл. 30, ал. 1 от 
настоящия правилник. 

 
 § 4. Чл. 45, ал. 4 се изменя и допълва, като става както следва: 
Уведомяването на общинските съветници се извършва по електронен път на първия 
работен ден, следващ деня на провеждане на председателския съвет. Уведомлението 
съдържа деня, часа, мястото, проект за дневния ред и материалите за заседанието и се 
оповестява на интернет–страницата на Община Габрово, в меню „Общински съвет“.  



 
 § 5. Чл. 46, ал. 1 се изменя и допълва, като става както следва: Общинският 
съвет провежда редовното си заседание всеки последен четвъртък на месеца, освен 
ако на предходно свое заседание общинският съвет не определи друга дата. 
Продължителността му е до 7 часа, като в случай, че не бъде изчерпан дневният ред, 
общинския съвет може да гласува удължаване на заседанието с до 2 часа. Ако 
удължаването не се приеме или дневният ред не бъде изчерпан и в рамките на 
удължаването, заседанието продължава и през следващите дни до неговото 
изчерпване. 
 
 § 6. В чл. 63, ал. 4 се изменя и допълва, както следва: Наредби и правилници 
се приемат на две четения, които се извършват в едно заседание. Общинският съвет 
може да реши двете четения, да се извършат в две отдени заседания. На първо четене 
се гласуват по принцип и в цялост. На второ четене, обсъждането и гласуването се 
провежда глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. 
 
Приложение: 1. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за  
        организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите  
        комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

   2. Мотиви към Проект на Правилник за изменение и допълнение на  
       Правилник за организацията и дейността на Общински съвет–  
       Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската  
       администрация 
   3. Съобщение 
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