
Правила за работа на постоянните комисии на Общински съвет Монтана, 

съгласно Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Монтана, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Чл.37. Комисиите са орган на общинския съвет, които изпълняват инициативни, 

съвещателни и контролни функции.  

Чл.38.(1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии по 

предложение на общинските съветници. Общинският съвет може да извършва промени във 

вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.  

(2) Постоянните комисии на общинския съвет са:  

1. Комисия по бюджет и финанси;  

2. Комисия по евроинтеграция, проекти и земеделие;  

3. Комисия по общинска собственост и икономическа политика;  

4. Комисия по териториално устройство, строителство и опазване на околната 

среда;  

5. Комисия по местно самоуправление и международно сътрудничество;  

6. Комисия по образование, наука, култура, вероизповедания и правата на човека;  

7. Комисия за децата, младежта, спорта и туризма;  

8. Комисия по здравеопазване, социални дейности и демографска политика;  

9. Комисия по обществен ред, транспорт, безопасност на движението, молби и 

жалби на гражданите;  

10. Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси.  

Чл.39. Всеки общински съветник участва в състава най-малко на една постоянна 

комисия, но не повече от три. Граждански и личен дълг е на всеки общински съветник, според 

своята професионална подготовка и трудово развитие, да прецени полезността на своето участие 

в определена (избрана) от него комисия.  

Чл.40. (1) Общинските съветници определят състава на комисиите, съобразно характера 

на тяхната дейност и заявки за участие в съответните комисии от страна на общинските 

съветници.  

(2) Председателят и членовете на постоянните комисии се избират от общинския съвет с 

явно гласуване.  

Чл.41.(1) Председателите на постоянните комисии се освобождават:  

1. при подаване на оставка;   



2. при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно 

нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, 

една трета от членовете на комисията или председателят на съвета могат да предложат 

общинският съвет да го освободи с решение;  

(2) В случаите по т.1 от предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема, 

без да се обсъжда и гласува.  

Чл.42. Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с 

разпоредбите на този правилник.  

Чл.43. (1) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи като 

свои помощни органи.  

(2) В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица - експерти и 

консултанти.  

Чл.44. (1) Постоянните комисии имат за задача:  

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят 

предложения за решаване на проблемите, като провеждат консултации чрез създадените 

към общинския съвет обществено-консултативни съвети и чрез други подходящи форми;  

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, 

внесени за обсъждане и решаване;  

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.  

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени 

им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища 

по тях.  

(3) Предложения и становища от общинската администрация се разглеждат в 

постоянните комисии само ако са внесени от името на Кмета на общината.  

Чл.45. (1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на 

комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели и членове.  

(2) Постоянната комисия се свиква на заседание от председателя на ОбС или от нейния 

председател, по искане най-малко на една трета от членовете.  

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава 

думата за изказвания на присъстващите и формулира решенията на комисията за протокола.  

(4) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните 

членове.  

Чл.46. (1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение 

на председателя на комисията или нейни членове.  



(2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът 

на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и специалисти от общината, могат 

да участват в заседанията с право на съвещателен глас. 

 (3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във 

връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и 

доброто име на гражданите.  

(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси, вносителят 

или негов представител присъства на заседанията на комисиите.  

Чл.47. (1) Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията писмено на 

определените за това места в общинския съвет. Дневният ред за заседанията на комисиите се 

обявява съобразно постъпването на материалите. Всички членове на комисията се уведомяват 

по телефона или писмено не по-късно от два работни дни преди заседанието. В същия срок на 

членовете на комисията се предоставят материалите за заседанието. 

(2) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при 

явно гласуване.  

Чл.48.(1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат 

общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение на един от председателите.   

(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по 

обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно 

становище, което представя на общинския съвет.  

Чл.49. Становищата на постоянните комисии се докладват от председателите на 

постоянните комисии или от определен от тях член.  

Чл.50. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се 

отбелязват всички взети становища.  

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.  

(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от 

вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе 

становище по нея.  

Чл.51. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод - за проучване на отделни 

въпроси и за провеждане на анкети. 

(2) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на 

временните комисии.  

(3) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение 

на общинския съвет. 


