ПУБЛИКУВАНЕ за обществена консултация
на Правилник за изменение и допълнение
на Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет – Роман, неговите
комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за Мандат 20192023.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След извършен преглед и анализ на действащия Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите
комисии и взаимодействието с общинска администрация , се установи
необходимост от приемане на Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация.
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в
законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет гр. Роман чрез
настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя
възможност на заинтересованите лица да направят своите
предложения и становища по проекта за Правилник за изменение и
допълнение на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Роман, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат
2019-2023.
Предложенията и становищата изпращайте на е-mаil адрес
os@roman.bg или в деловодството на Община Роман бул„Христо Ботев” №
132-136.
Приложение: Проект на Правилник за изменения и допълнения на
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –
Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за Мандат 2019-2023

С уважение,
Инж. Валери Стаменов
Председател на Общински съвет Роман

Приложение

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
РОМАН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА
(приет с Решение № 4 на Общински съвет Роман от Протокол
№2/28.11.2019г.)
§1. Отпадат текстовете свързани с председателски съвет в чл.14, ал3,
чл.16, ал1, т.2, ал.7, чл.30, ал.6, чл.43, ал.1, чл.92, ал.2
§2. В текста на Чл.23, ал.2, т.1 и т.2-отпада „за безпричинно“
§3. В текста на Чл.36, ал.2 –да се добави : „ от председателя на
Общинския съвет“. Чл.36, ал.2 придобива следния вид: „Постоянната
комисия се свиква на заседание от Председателя на Общинския съвет, от
нейния председател или по искане най-малко на 1/3 от членовете й.
§4. В Чл.38, ал.1 – да се добави: „Председателят на Общинския съвет
или“. Отпада: „Дневният ред за заседанията на комисиите се обявява
съобразно постъпването на материалите“. чл.38,ал.1 придобива следния
вид: „Председателят на Общинския съвет или Председателите на комисии
обявяват часа и мястото на заседанията писмено на информационното табло
в Община – Роман. Всички членове на комисията се уведомяват по телефон,
електронна поща или писмено не по-късно от 2 дни преди заседанието. В
същия срок на членовете на комисията се предоставят материалите за
заседанието.
§5.Текстът на Чл.40, ал.2 – се изменя и придобива следната редакция:
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и водещия
протокола.
§6. Чл.41 придобива следния вид: Чл.41.(1) Председателят на
Общински съвет – Роман определя водещата комисия за всеки проект за
решение.

(2) Водещата комисия изготвя доклад по проекта за решение, който
се предоставя на председателя на Общински съвет – Роман в деня следващ
заседанието на комисията.
(3) На заседанието на Общински съвет – Роман, на което се разглежда
съответният проект за решение, председателят на водещата комисия или
член на комисията представя писмен доклад пред съвета, преди
разискванията по него. Докладът, съдържа становище за приемане,
допълване, изменение или отхвърляне на проекта Проектът за решение
може да бъде разгледан и приет, и когато не е представен доклад на
водещата комисия.
§7. Чл.42,ал.1 и ал.2 –отпадат. Чл.42 придобива следния вид: Чл.42
При необходимост председателят на Общински съвет – Роман предоставя
на вносителя доклада на водещата комисия, с оглед даване на възможност
за внасяне на промени в текста или оттегляне
§8. Чл.43, ал.4 придобива следния вид:
(4) Освен в случаите по чл. 44, ал. 2 от този правилник, уведомяването
на общинските съветници за заседанията на Общински съвет – Роман се
извършва с писмени покани и/или по електронната поща 7 работни дни
преди определената дата. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта
за дневен ред на заседанието. Към поканата се прилагат материалите за
заседанието. Всеки общински съветник може да поиска поканата и
материалите за заседанието да му се изпращат само по електронна поща. ”
Ал.6- отпада
Ал.7 –Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на
община Роман в срока по чл.43,ал.4 от настоящия правилник.
§9. В чл.49,ал.4- от текста отпада „или когато не е осигурено
онагледяването на докладни записки по реда на чл. 72, ал.4“
§10. В Чл.68 отпада текста „За всяко заседание на общинския съвет
се води протокол.“
§11. Текста на Чл.70, ал.1 придобива следния вид: „Проекти на актове
на общинския съвет могат да внасят общинските съветници, кметът на
Община Роман или определен от него заместник кмет.”
§12. В текста на Чл.71, ал.4 - отпада. Текста на ал.5 става текст на ал.4.
ал.6 отпада
§13. Текста на Чл.72,ал.2 отпада.

§14. Текста на Чл.73 се изменя и придобива следния вид:
„(1) Общинските съветници могат да правят предложения по изменение
текста на внесения проект за решение.
(2) Предложенията се предоставят в писмен вид на председателя на
Общински съвет – Роман 2 работни дни преди заседанието на съвета или на
самото заседание.
(3) Председателят запознава Общински съвет – Роман с постъпилите
предложения на заседанието на съвета и ги подлага на гласуване.
(4) Предложения за изменения в текста на внесения проект за решение,
които не са представени в писмен вид не се разглеждат.”
§15. Чл.74 придобива вида: „Чл.74. Вносителят на проекта за решение
може да го оттегли по всяко време преди гласуването на дневния ред на
заседанието на Общински съвет – Роман.“
Текста на Чл.75 – отпада. Ал.2 на чл.74 става текст на чл.75: „чл.75
Вносителят на проекта за решение може да внася промени в предложението
си преди гласуването му.“
§16. В текста на Чл.84, от ал.1 отпада „и в устна форма на заседание
на Общински съвет –Роман“. Ал.2 придобива следния вид: „ал.2 Питанията
могат да бъдат направени в писмен вид и на заседание на Общинския
съвет.“ В ал.3 – думата „незабавно“ отпада.

Председател на ОбС Роман:
инж. Валери Стаменов

