На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.08.2021 г. за
предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в
деловодството на Общински съвет – Бургас и да бъдат изпратени по електронна поща до адреса
на вносителите d.bozhinova@burgascouncil.org и s.grozev@burgascouncil.org

ПРОЕКТ
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС
§ 1. Изменя чл.20 ал.3, която гласи: „Минималният брой общински съветници за
образуване на политическа група е пет.”,
така че да стане:
„Чл.20 (3) Минималният брой общински съветници за образуване на политическа
група е трима.”
§ 2. Изменя се изречение второ в чл.21 ал.1, което гласи: „С решението се определя и
наименованието на групата, което може да съдържа само наименованието или
абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.”
така че да стане:
„Чл.21 (1) С решението се определя и наименованието на групата. Името на групата не
може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е
регистрирала по съответния ред и не участва в състава на групата.”
§ 3. Изменя се чл. 44, ал. 7, която гласи:
„За време на изказване на отделните групи по ал. 6 се смята броят на минутите, през
което техните представители са правили основни изказвания, реплики, отговор на
реплики (дуплики), лични обяснения или са вземали думата по процедурни въпроси.”
така че да стане:
„(7) За време на изказване на отделните групи по ал. 6 се смята броят на минутите,
през които техните представители са правили основни изказвания”.
§ 4. Изменя се чл. 87, ал. 2, като думата „без” се заменя със „с”,
така че да стане:
„Чл.87 (2) В срок до 72 часа от постъпването им в Общинския съвет всички проекти на
решения с приложените към тях документи следва да бъдат публикувани на интернет
страницата на Общинския съвет, като се отбелязва на коя постоянна комисия са
разпределени за разглеждане. При публикуването се заличават личните данни,
съгласно Закона за защита на личните данни.“
Вносители:
д-р Даниела Божинова, общ.съветник Демократична България/ПП Зелено движение
Стоян Грозев, об.съветник ПП Движение „България на гражданите”

