РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 86
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 18. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинските съветници: Илко Илиев, Георги Колев, Ангел
Петров, Сузана Николова, Камен Шишманов, Тодор Христев, Николай Радев, арх.
Атанас Недевски, Константин Георгиев, Анита Стоянкина Костадин Кисьов, д-р Лилия
Учукона
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и § 1 от Допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и предвид изложените в
предложение вх. № 10ХІ – 46 от 24. 02. 2010 г. фактически основания, Общински съвет
– Пловдив
РЕШИ:
І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, както следва:
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
§1. Навсякъде в Правилника текстът „дирекция „Финанси”” се заменя с „дирекция
„Счетоводство””;
§2. Навсякъде в правилника текстът „секретар на Общината” се заменя с „Главен
секретар на Общината”;
§3. Променя текста на чл. 14, ал. 3 като същата придобива следната редакция:
(3) 1. Председателят получава възнаграждение в размер, определен от Общинския съвет
в зависимост от определената продължителност на работното му време, но не по-голям
от възнаграждението на кмета на общината.
2. Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение
освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
3. Председателят на общинския съвет има право на:
3. 1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и
по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и
по реда на Закона за здравното осигуряване;
3. 2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни
трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на
труда.
§ 4. В чл. 29 текстът „технически сътрудник” се заменя с „отдел „Експертно-техническо
обслужване на Общинския съвет;
§ 5. Променя текста на чл. 20а като го допълва с нова ал. 1, както следва:
„чл. 20а (1) Месечното възнаграждение на общински съветник при отсъствие,
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независимо от причините за него се намалява, както следва:
1. От заседание на Общинския съвет с 10 % от месечното възнаграждение за всяко
отсъствие. При отсъствие от всички заседания, проведени в съответния месец,
общинският съветник не получава възнаграждението по чл. 20, ал.1.
2. от заседание на съответната комисия, в която членува с 5 % от месечното
възнаграждение за всяко отсъствие.”
§ 6. В чл. 43, в изречение първо, след текстът „писмени покани” се добавя „или покана
по телефон, факс или електронен адрес”, след което изречението продължава със
съществуващия текст.
§ 7. Променя текста на чл. 50, ал. 1, както следва:
„чл. 50 (1)По процедурни въпроси думата се дава веднага след уточняване от място
каква е процедурата.
§ 8. Чл. 50, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:
„ (2) Процедурни са въпросите:
- възразяване срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията,
предвиден в този правилник;
- съдържащи предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на
заседанието;
- прекратяване на заседанието;
- отлагане на заседанието;
- прекратяване на разискванията;
- отлагане на разискванията;
- отлагане на гласуването;
- проверка на кворума;
- удължаване времето за работа по чл. 72 от ПОДОбС;
- прекъсване на заседанието по чл. 59, ал. 1 от ПОДОбС;
- почивка по чл. 59, ал. 2 от ПОДОбС;
- искане за тайно или поименно гласуване по чл. 64, ал. 2 от ПОДОбС;
- почивка за изясняване на позицията на групата преди гласуване по чл. 65, ал. 2 от
ПОДОбС;
- приемане на решение гласуване на едно четене по чл. 76, ал. 7 от ПОДОбС;
- да се гласуват разделно точките от текста на решението в предложението;”
§ 9. Чл. 54, ал. 5 се изменя и придобива следната редакция:
„(5) По едно и също изказване може да бъде направена по една реплика до две минути
от отделните политически представителни групи, както и от двама нечленуващите в
политически представителни групи съветници, по реда на заявката им. Общински
съветник може да ползва правото си на реплика до два пъти по време на обсъждане на
една точка.”
§ 10. Чл. 54, ал.6 се изменя и придобива следната редакция:
„(6) След като бъдат направени всички реплики към едно изказване, изказалият се
общински съветник има право на отговор до две минути.”
§ 11. Чл. 55 се изменя и придобива следната редакция:
„Чл.55 Общинския съветник има право на лично обяснение до две минути, когато в
изказване по време на изказване поименно му е: отправена лична нападка,
оскърбителни думи, заплахи против него или негови близки, разгласени са данни,
отнасящи се до личния му живот или увреждащи доброто му име. Той може да направи

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

това само веднъж до края на обсъждането на съответния въпрос.”
§ 12. Допълва текста на чл. 56, ал.1 като се добавя след 'зам.кметовете на община
Пловдив' се добавя запетая и текста ' обществения посредник'.
§13. В Чл. 56, ал. 2 се прави допълнение, като в края на изречението вместо точка, се
поставя запетая и се допълва следния текст: ” ако са заявили изказване.”
§14. Чл. 58, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:
„ (2) Когато е постъпило процедурно предложение за прекратяване на разискванията, то
не се обсъжда и се подлага на гласуване, ако има не по-малко от седем изказвания от
общински съветници преди това. След приемането на процедурата за прекратяване на
дебата, всички общински съветници, заявили преди приемането на тази процедура
изказвания губят това си право. Имат право да се изкажат от името на ППГОС – по
един представител и двама нечленуващи в група общински съветници, по реда на
подадените от тях заявки. Ако има заявени реплики преди процедурното предложение
за прекратяване на дебата те се довършват и изказалият се има право на отговор до две
минути.”
§15. В Чл. 66 се създава нова алинея 3 със следния текст:
„(3) Когато предложение за изменение или допълнение е прието от вносителя, то не се
гласува.”
§16. В Чл. 68, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:
„(2) След приемане на решението по един съветник от всяка политически
представителна група и до двама съветника, нечленуващи в политически
представителна група, по реда на постъпване на заявките им, имат право да обяснят
отрицателния си вот за време до две минути.”
§17. В Чл. 69, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция:
”(3) Проектите заедно с мотивите се адресират до Общински съвет – Пловдив и се
регистрират в отдел „Експертно-техническо обслужване на Общинския съвет” с вх. № в
автоматизирана система за безхартиени заседания и електронно гласуване.”
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и § 1 от
Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 40
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

