ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л
№ 40
30 юли 2018 г.
РЕШЕНИЕ: № 346
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 29а, ал. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет РЕШИ:
Приема
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
(Приет с Решение № 2, протокол № 2 от 27.11.2015 г. на Общински съвет – Вълчедръм, изм. с
Решение № 301, протокол № 35 от 23.02.2018 г.)

§1. Навсякъде в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация израза „чл.29а, ал.2“ да се замени с
израза „чл.29а, ал. 1“.
§2. В чл. 13, ал. 1 се създават две нови точкисъс следния текст:
„13. утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на
служителите в звеното по чл. 29а, ал. 1 от ЗМСМА;
14. оценява изпълнението на длъжността на служителите в звеното по чл. 29а, ал. 1 от
ЗМСМА.”.
§3. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Пълномощията” се заменя с думата „Правомощията” и в т. 3 думите
„Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” се заменят с думите „Закон за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”;
2. В ал. 2 след думите „В случаите по ал. 1, т. 1” се добавят думите „и т. 3”
3. Ал. 3 се отменя.
§4. В чл. 17 думата „пълномощията” се заменя с думата „правомощията”.
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§5. В чл. 22, т. 10 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси” се заменят с думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество”.
§6. Изменя текста на чл. 43, ал. 1, т. 5, както следва:
„5. ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ).
§7. В чл. 115 се правят следните изменения:
1. Отменя изцяло текста на ал. 1.
2. Изменя текста на ал. 2, както следва:
„(2) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което
подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационнотехническото и административно обслужване на тяхната дейност. Служителите в звеното се
назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския
съвет. Кметът на общината не може да назначава или освобождава служители в звеното, за които не
е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.”.
3. Допълва текста на ал. 3, като след думите „Звеното по ал. 2” се добавят думите: „е на пряко
подчинение на председателя на общинския съвет и изпълнява следните дейности и функции:”
4. Създава нова алинея 4 със следния текст:
„(4) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската
администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА по предложение на председателя на общинския съвет.”.

Решението е взето на основание чл.27, ал. 3 от ЗМСМА с мнозинство повече от половината от
присъстващите общински съветници. От общ брой 13 общински съветници; присъствали - 12. Гласували “за” –
12; “против” – няма; “въздържали се” –няма.
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