
 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ КЪМ  КМЕТА на СО, Район „Овча Купел“ 
 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Чл. 1. (1) С настоящия правилник се урежда устройството и дейността на 

Граждански съвет към кмета на район „Овча Купел“, наричан по-нататък за краткост 

"Съвета".  

(2) Съветът е консултативен орган към кмета на район „Овча Купел“.  

(3) Съветът създава условия за изразяване на волята на структурите на 

гражданското общество в следните области: териториално и селищно устройство; 

земеделие и екология; икономическа и инвестиционна политика; бюджет и финанси; 

сигнали за конфликт на интереси и корупция; образование и наука; култура и 

религиозни въпроси; законност, обществен ред и сигурност; здравеопазване и социална 

политика; младежта и спорта.  

(4) Съветът не е юридическо лице. 

(5) Към кмета на район “Овча Купел” може да има само един граждански съвет, 

осъществяващ целите и задачите по настоящия правилник.  

Чл. 2. Съветът има за цел:  

1. да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество 

в обществения и икономически живот, като утвърждава принципите на правовата 

демократична и социална държава;  

2. да служи като постоянна форма на диалог между органите на местно 

самоуправление и структурите на гражданското общество;  

3. да подпомогне законния стремеж на обществените групи и на структурите на 

гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения по отношение 

на актове на местната власт, които засягат техните интереси.  

4. да спомага за ефективното сътрудничество между администрацията, 

гражданите и гражданските организации, изразяващо се в:  

А. обмен на информация и подобряване на връзките с местните власти и 

институции;  

Б. координация на дейностите, свързани с развитието на район „Овча Купел“ в 

гр. София;  

В. подкрепа и съдействие за обществено полезни програми и проекти;  

Г. създаване на условия за благоприятен обществен климат за развитие на 

общината, в това число подобряване нивото на обществена информираност. 

Чл. 3. Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на 

откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с 

общинските и държавни органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и 

публичност.  

 

Глава втора 

ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 4. (1) Съветът разработва, приема и предлага на кмета на район”Овча 

Купел” становища по темите дефинирани в чл.1, ал.3;  

 (2) Представител на Съвета може да участва в заседания на администрацията 

или РЕСУТ, като наблюдател, като предоставя информация на администрацията 



относно нагласите на гражданското общество по отношение на разискваните въпроси и 

предлага решения. 

(3) По покана на кмета, Изпълнителния съвет определя човек от състава на 

Съвета, който да участва в комисия на районната администрация за провеждането на 

конкретна обществена поръчка 

Чл. 5. Съветът може да приема периодично план-график за работата си.  

  

Глава трета 

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО 

 

Чл. 6.  (1) Съветът се сформира на учредително събрание от представителите на 

гражданското общество, инициативните комитети и сдруженията. То се състои от 

физически лица, които са поканени от кмета на район „Овча купел“. 

(2) Участниците в учредителното събрание, както и всички присъединили се 

след това представители на гражданското общество образуват Гражданския съвет към 

кмета на район “Овча Купел”.  

(3) Всички членове на Съвета се ползват с равни права и задължения. 

(4) На първото заседание, Учредителното събрание избира Изпълнителен съвет с 

обикновено мнозинство от присъстващите, с мандат от една година.  

(5) Членовете на Съвета избират нов Изпълнителен съвет след изтичането на 

мандата по ал. 4 с обикновено мнозинство от всички присъстващи членове. 

Чл. 7 (1) Събранието на учредителите  избира от своя състав Изпълнителен 

съвет (ИС) с численост от 7 души за непосредствено ръководство и координация на 

дейността. 

(2) По възможност, представителите в ИС се избират на териториален принцип, 

като за кв.Овча купел се избират 4ма представители, кв. Горна баня -1, Суходол – 1, с.  

Мало Бучино – 1  

(3) Вески член на ИС предлага свой заместник/резерва за участие в заседанията 

на ИС, на които не може да присъства лично. 

Чл. 8. (1)  Изпълнителният съвет предлага и взима оперативни решения.  

(2) Изпълнителният съвет организира събранията на Съвета. 

Чл. 9. (1) Съвета приема нови членове след изслушване с обикновено 

мнозинство.  

(2) Съвета може да изключва членове при трайно проявено неконструктивно 

поведение 

Чл. 10. ИС избира от своя състав председател на Съвет, който има 

представителни функции и ръководи заседанията им. 

Чл.11 (1) Кметът посочва измежду членовете на ИС Секретар. 

(2) Секретарят подготвя и организира документооборота на ИС и Съвета, 

включително като подготвя материалите за качване в страницата на районната 

администрация. 

 

Глава четвърта 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

 

Чл. 12. Съветът работи на основата на настоящия правилник и периодични 

планове.  

Чл. 13. (1) Към Съвета могат да се създават постоянни и временно действащи 

работни комисии, съставени от членове на Съвета  и привлечени експерти.  

(2) Работата на работните комисии се организира в съответствие с настоящия 

правилник и приети от тях вътрешни правила за работа.  



Чл. 14. Съветът провежда заседания веднъж на два месеца или извънредно, по 

искане на кмета на район Овча купел, или на една трета от неговите членове.                

Чл. 15. (1) Заседанията на Изпълнителния съвет се провеждат един път на всеки две 

седмици. 

(2) Кворумът за взимане на решения е от 5 човека. При отсъствие на член може 

да присъства заместника му.  

 (3) Членовете на ИС са длъжни да уведомяват своевременно за невъзможността 

си да участват в насроченото заседание.  

Чл.16. (1) Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство 

присъстващите на заседанието членове.  

 (2) По разглежданите въпроси Съветът може да приема становища и 

споразумения, които се подписват от участниците в заседанието и са открити за 

допълнително присъединяване от други обществени организации.   

Чл. 17. Съветът може да разгледа и въпроси, поставени на самото заседание.  

Чл. 18. (1) За всяко заседание на Съвета и ИС се води протокол  

(2) Протоколите от заседанията на Съвета се изготвят в тридневен срок от 

провеждането на заседанието от Секретаря  исе публикуват на сайта на районната 

администрация в машинно четим формат. 

(3) Секретаря трябва да запознае всички присъствали на заседанието на Съвета 

със съдържанието на протокола.  

(4) При несъгласие с отразеното в протокола членовете на съвета представят в 

писмена форма особено мнение в срок от 3 дни след запознаването с протокола.   

(4) Материалите по предходната алинея са неразделна част от протокола на 

заседанието.  

(5) Допуснатите грешки в протокола се отстраняват на следващото заседание. 

Чл. 19. (1) Оригиналните протоколи се съхраняват от секретаря, който ги 

номерира, съобразно поредността на заседанията, заедно с всички материали.  

 

Глава пета 

ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

 

Чл. 20. Съветът няма самостоятелен бюджет.  

Чл. 21. Дейността на съвета при възможност може да се подпомага материално-

технически от администрацията на район „Овча Купел“ .  

Чл. 22. (1)Членовете на събранието на учредителите, изпълнителният съвет, 

привлечените експерти и специалисти осъществяват дейността си на обществени 

начала и не получават възнаграждение за работата си в Съвета.  

(2) По преценка на кмета и в зависимост от обема на работа, на Секретаря може 

да се осигури възнаграждение. 

Чл. 23. Отчетите за дейността на Съвета се внасят от Секретаря за утвърждаване 

на заседание на Съвета.  

Чл. 24 Съветът внася в администрацията на район „Овча Купел“  ежегодно отчет 

за дейността си за сведение. 

Глава шеста 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящият правилник е приет от Учредителното събрание на 12.12.2019 г. 

и може да се променя с решение на Съвета, взето с мнозинство от половината от всички 

членове на Съвета. 

§ 2. На сайта на районната администрация се създава секция, която да отразява 

дейността и позициите на Съвета и Изпълнителния съвет.  

   


