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ВЪВЕДЕНИЕ 

Самоуправлението се изразява в правото и реалната възможност на гражданите, 

пряко и чрез Общинските съвети да решават самостоятелно всички въпроси от местно 

значение, които Законът за местно самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е 

предоставил в тяхна компетентност, както и други задачи от местно значение, които не са от 

изключителната компетентност на други органи. 

Общинският съвет от своя страна определя политиката за развитие на общината и 

контролира нейното осъществяване от Кмета и Общинската администрация в широк 

спектър от области, промените в които се отразяват директно върху живота на гражданите. 

Тази особеност във функциите на органа на местното самоуправление изисква гъвкава и 

непрекъсната комуникация и сътрудничество между него и гражданското общество. 

ЗМСМА е предвидил осъществяването на тази взаимовръзка да става чрез различни форми. 

Дневният ред за заседанията на Общинския съвет трябва да се оповестява публично на 

електронната страница,  за да могат гражданите да се запознаят с темите, които ще бъдат 

обсъждани и съответно да изразят своите съображения по тях, ако имат такива. Друг текст 

от същия закон предполага правото на гражданите и юридическите лица да внасят писмени 

предложения и становища в комисиите на Общинския съвет. В същото време една от 

задачите на постоянните и временните комисии е да проучват потребностите на населението 

в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите. 

Ако следваме буквата на закона ще останем с впечатление, че е изградена стройна 

система на ефективно взаимодействие между органите на местното самоуправление и 

гражданското общество. На практика, обаче, въпреки видимия стремеж на Общински съвет 

и Кмета на общината към прозрачност в управлението, понякога възможността за 

пълноценно участие на гражданите във вземането на решения от местно значение се оказва 

невъзможно. Една от основните причини за това е именно ограниченият достъп на 

гражданите до информацията по проблемите, които се разглеждат в Общината. Дневният 

ред на заседанията на Общинския съвет и комисиите му се оповестяват публично, но със 
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съдържанието на докладите и съществото на питанията, които ще се обсъждат, могат да се 

запознаят своевременно само общинските съветници.  

Констатира се, че не всички заповеди на Кмета са публични, труден е достъпът до 

придружаващите документи, които мотивират издаването на съответното разпореждане, 

което да убеди еднозначно гражданите, че се взима решение в обществена полза. Така, дори 

гражданите да следят сесиите на Общински съвет, то те не биха могли да имат ясна 

представа за обсъжданите въпроси, тъй като не са получили достъп до докладите, 

становищата и мотивите по конкретните проблеми. 

Друг проблем, който оказа съществени затруднения в работата ни по настоящия 

проект, е че при изпълнението на политиките по развитие, на секторните стратегии и 

програми, заинтересованите страни и обществеността не са достатъчно ангажирани в 

процеса на вземане на решение, липсва достатъчно по обем и съдържание информация, 

която да дава увереност на местните общности за правилността на взетите решения или да 

удостоверява обективно постигнатия напредък. 

Ето защо за постигане на по-висока степен на прозрачност и публичност в работата 

на общинска администрация, се въвежда и институционализира консултативен орган към 

Кмета на Община Златоград, наречен Граждански консултативен съвет (ГКС). За постигане 

на своите цели Съветът неминуемо ще използва възможностите, които дават ЗМСМА, ЗРР и  

ЗДОИ, но се отчита и волята на местната законодателна и изпълнителна власт за 

създаването на такъв обществен орган и за активно партньорство между страните в името на 

по-разширено гражданско участие в процеса на местното самоуправление и изпълнението 

на политиките по развитие. Затова определяме като кауза необходимостта от създаване на 

допълнителни механизми за свободен и неограничен достъп на гражданите до 

информацията, свързана с работата на органите на местната власт. 
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1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ 

Съветът ще се нарича Граждански консултативен съвет в Община Златоград. 

Всяко писмено изявление от негово име трябва да съдържа неговото наименованието му и името 

на представляващия го.  

 

 

1.2. СТРУКТУРА  

Гражданският консултативен съвет (ГКС) е неформален орган на активни граждани 

за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между политическите и 

административните органи на Община Златоград и представители на гражданското 

общество, живеещи на територията на общината, с цел формиране и реализиране на 

политики в следните приоритетни области: 

 Активно включване на обществеността и структурите на гражданското 

общество във формирането и осъществяването на местни политики; 

 Опазване на околната среда, зелените площи; благоустройството на 

населените места;  

 Подобряване качеството на административните услуги, предоставяни 

от Общинска администрация; 

 Осъществяване на секторни политики; 

 Подпомагане дейността на общинската администрация в опазване на 

обществения ред и сигурността; 

 Интегриране в обществения и културен живот на възрастните хора, 

хора със здравословни проблеми и в неравностойно положение 

 Други дейности от обществен интерес.  
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Гражданският консултативен съвет е с непартиен и неполитически характер. 

Членството в Гражданския консултативен съвет е доброволно. Членовете на Съвета създават 

мрежа от активни граждани, с които дискутират и обсъждат актуални обществени въпроси и 

с чиято помощ се внасят материали за разглеждане на заседанията на Общински съвет 

Златоград.  

Гражданският консултативен съвет е отворен за всички граждани и представителите 

на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Община 

Златоград, които приемат правилата за работата и работят за постигане на целите, поставени 

от Гражданския консултативен съвет. 

Като свои принципи, ГКС приема ,че участието в Съвета е равноправно, членовете се 

водят единствено от защита на обществения интерес, от стремежа си гражданите да бъдат 

включени в процеса на вземане на решения, като зачитат мнението на останалите членове.  

1.3. ЦЕЛИ 

Целите на Гражданския консултативен съвет са:  

 Да предоставя експертна подкрепа и да подпомага дейността на 

администрацията на Община Златоград в полза на местната общност, гражданите и 

обществото, водейки се от обществения интерес 

 Да съдейства при разработване и прилагане на политики и практики, 

свързани със сферите на дейност на Съвета. 

 Да насърчава гражданското участие в процесите на вземане на решения; 

 Да подпомага Кмета на Община Златоград и Общински съвет при 

осъществяване на консултативни процеси с гражданите; 

 Да участва в разработване на програми и проекти в приоритетните, за 

Съвета, насоки. 

 Да работи за укрепването на диалога, доверието и взаимопомощта 

между членовете на Гражданския консултативен съвет. 
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За постигане на целите си Гражданският консултативен съвет може да влиза във 

взаимодействие с местни или чуждестранни физически или юридически лица, с държавни 

институции или с други юридически лица с нестопанска цел, с експерти и граждани на 

Република България и Европейския съюз, и други държави. 

Целите на Съвета ще се осъществяват със следните средства: 

1. Организиране проучването на проблемите, свързани с дейността и целите на 

Съвета. 

2. Организиране на консултативни, експертни и координационни съвети по различни  

проблеми, както и бюра за юридически, икономически, информационни и други услуги, 

подпомагащи дейността на членовете. 

3. Подпомагане и насърчаване организирането на научни конференции и срещи,  

съответстващи на целите на Съвета. 

4. Изказване на становища по проекти за  нормативни актове, инструкции, решения и 

други актове, свързани с целите на Съвета. 

5. Осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и 

провеждане на целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на 

Съвета, както и със значението на проблемите пред местното самоуправление и държавните 

институции. 

6. Участие в разработване и приемане на становища по устройствени планове и 

програми, местни стратегии, относно цялостното развитие на района; представяне на 

искания към общинските и държавните институции; изразяване на становища по 

стратегически проблеми на региона; извършване на анализи и социологически проучвания 

по проблемите на района; участие в разработването на национални и териториални 

програми. 

7. Участие в разработването, кандидатстването и изпълнението на проекти и 

програми за реализация на целите на Съвета. 

8. Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната 

власт и институциите. 
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1.4. ЗАДАЧИ НА ГКС 

ГКС може да извършва дейност в следните направления: 

 Разработването на анализи, експертни оценки, консултативни 

становища, прогнози, програми, проекти, стратегии, свързани с приоритетите на 

Съвета. 

 Съдействие и фасилитиране на консултативния процес между 

Общинската администрация и гражданите. 

 Участие в организирането и провеждането на местни, национални и 

международни форуми, семинари и инициативи, имащи отношение по приоритетите 

на Съвета. 

 Разпространяване на знания и опит, в рамките на дейността на Съвета.  

 Оказване на методическа и консултантска помощ от членове на Съвета 

към Общинска администрация, както и към други физически, юридически лица, 

държавни, обществени, научни и други организации в дейността им, свързана с 

основните дейности на Съвета.  

 Разработване на предложения и проекти за решения пред Общинската 

администрация и Общинския съвет. 

 Разработване на предложения за инициативи и проекти, в подкрепа на 

устойчивото развитие на общината. 

 Популяризиране на резултатите от дейността на Гражданския 

консултативен съвет. 

 

1.5. ОРГАНИ НА ГКС 

Органи на Гражданския консултативен съвет са Председателят, Зам. председателят и 

Секретарят. Председателят, заместник-председателят и секретарят се избират от членовете 

на съвета за срок от една календарна година. 
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Председателят представлява ГКС пред органите на държавната и местната власт, 

както и пред всички физически, юридически лица и институции в страната и чужбина. 

Председателят се избира от членовете на Съвета. Той осигурява общото ръководство и 

контрол по изпълнение на взетите решения, редовно уведомява Съвета за дейността между 

заседанията и се отчита пред Съвета. Председателят свиква заседанията на ГКС и предлага 

дневен ред за всяко отделно заседание. 

Секретарят подпомага председателя в изпълнение на неговите правомощия и 

организира провеждането на заседанията на ГКС. Той има отговорности по прилежното 

съхранение на документите на ГКС, води протокол от заседанията и осигурява 

информационните дейности на ГКС. 

 

1.6. ЧЛЕНСТВО 

Членството в Гражданския консултативен съвет е доброволно. Членовете на Съвета 

създават мрежа от активни граждани, с които дискутират и обсъждат актуални обществени 

въпроси и с чиято помощ внасят материали за разглеждане на заседанията на Общинския 

съвет. Гражданският консултативен съвет е отворен за всички граждани и юридически лица 

с нестопанска цел, регистрирани на територията на Община Златоград, които работят за 

постигане на целите, поставени от Гражданския консултативен съвет. Всички учредители на 

Гражданския консултативен съвет стават негови пълноправни членове. Приемане на нови 

членове става по предвидения, в правилника на Съвета, ред. Член на Гражданския 

консултативен съвет може да бъде всеки жител на Община Златоград, подал писмено 

заявление до Председателя, в което се излагат мотивите за членство и се декларира 

готовност за спазване на правилата, регламентиращи работата на Съвета. 

Членството в Гражданския консултативен съвет може да се прекратява в 

определените от учредителните документи на Съвета случаи. Всеки пълноправен член на 

Гражданския консултативен съвет има право:  



 
 

 

 

„Инструкция за институционализиране на гражданския мониторинг и контрол чрез създаване на граждански 

съвет  в община Златоград” 
Този  документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и 

участие на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 

 - 10/22 - 

 Да участва в заседанията на Гражданския консултативен съвет; 

 Да участва в подготовката и обсъждането на материалите, да прави 

предложения и да внася проекти за решения. 

 Да се информира за хода на изпълнение на програмите, плановете и 

решенията на Съвета. 

 Да участва в реализирането на общи програми и проекти. 

Всеки член на Гражданския консултативен съвет се задължава да участва в работата 

на Съвета и да спазва правилата за работата му. Всеки член има право на глас при взимането 

на решения, но няма право да гласува при решения, които касаят него, неговия съпруг(а) 

или роднини по права линия–без ограничения и по сребрена до четвърта степен или 

решения, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи 

или възпрепятства вземането на решения. Преупълномощаване на членове не се допуска. 

 

1.7. ЗАСЕДАНИЯ НА ГКС 

Заседанията на Гражданския консултативен съвет се свикват от Председателя или по 

инициатива на една трета от членовете. Предварително трябва да е изяснен дневния ред, 

датата, часа и мястото за провеждането на заседанието и по чия инициатива то се свиква. 

Заседанията на Гражданския консултативен съвет са редовни, ако присъстват повече от 

половината от всички членове.  

Гражданският консултативен съвет заседава най-малко 4 пъти годишно на открити 

заседания.  

Заседанията на ГКС се откриват от Председателя и протичат по предварително 

установения дневен ред. Протоколът се води от Секретаря на съвета. Заседанията на 

Гражданския консултативен съвет са открити. Присъствието на всяко заседание се 

удостоверява с подпис на присъствалите в списък. 
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Всеки протокол съдържа задължителни реквизити: дата и място на провеждане на 

заседанието; списък на участниците в заседанието с подписите им; приетия дневен ред на 

заседанието; взетите решения; подписите на председателя и секретаря (протоколчика). 

Към Протокола се прилагат и разгледани на заседанието документи, както и особени 

мнения при гласуване на решенията, които се представят в писмена форма, в срок от 5дни. 

Решенията на Съвета се публикуват на официалната интернет страница на  Община 

Златоград и на таблото за съобщения, както и в издавания от Община Златоград вестник, в 

срок до една седмица след приемането им. 

Член на Съвета може да предостави писмено становище по разглеждани въпроси, при 

обективна невъзможност за присъства на заседание. Гражданският консултативен съвет 

може да преразглежда предходни свои решения.  

 

Приложение 1  

Правилник  

за организацията и дейността на Граждански консултативен съвет в Община Златоград 

ГЛАВА І. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Гражданският консултативен съвет (ГКС) е неформален орган на активни граждани за 

осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между политическите и 

административните органи на Община Златоград и представители на гражданското 

общество, живеещи на територията на общината, с цел формиране и реализиране на 

политики в следните приоритетни области:  
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1) Активно включване на обществеността и структурите на гражданското общество във 

формирането и осъществяването на местни политики, стимулиране прякото участие на 

гражданите в различни форми на обществения живот и насърчаване активното 

сътрудничество между администрацията и гражданите;  

2) Опазване на околната среда, зелените площи; благоустройството на населените места;  

3) Подобряване качеството на административните услуги, предоставяни от Общинска 

администрация; повишаване на публичността и прозрачността в работата н 

4)  Осъществяване на политика за младежта, децата и спорта; 

5) Подпомагане дейността на общинската администрация в опазване на обществения ред 

и сигурността; 

6) Интегриране в обществения и културен живот на възрастните хора, хора със 

здравословни проблеми и в неравностойно положение; 

7) Други дейности от взаимен и обществен интерес.  

Чл. 2. Гражданският консултативен съвет е с непартиен и неполитически характер. 

Чл. 3. Основните принципи на дейността на Гражданския консултативен съвет са:  

1. Защита на интересите на местната общност и на гражданите от община Златоград; 

2. Включване на гражданите в процеса по консултиране и вземане на решения, 

максимално близко до тях; 

3. Прозрачност и публичност на процеса на вземане на решения; 

4. Равноправие между всички членове на Гражданския консултативен съвет; 

5. Взаимно зачитане на самостоятелността и независимостта на всички членове; 



 
 

 

 

„Инструкция за институционализиране на гражданския мониторинг и контрол чрез създаване на граждански 

съвет  в община Златоград” 
Този  документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и 

участие на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 

 - 13/22 - 

6. Доброволно участие в работата на Съвета. 

Чл. 4. Членове на Съвета могат да бъдат пълнолетни, вменяеми граждани.  

ГЛАВА ІІ. 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ 

Чл. 5. Целите на Гражданския консултативен съвет са:  

 Да предоставя експертна подкрепа и да подпомага дейността на администрацията 

на Община Златоград в полза на местната общност, гражданите и обществото, 

водейки се от обществения интерес; 

 Да съдейства при разработване и прилагане на политики и практики, свързани със 

сферите на дейност на Съвета; 

 Да насърчава гражданското участие в процесите на вземане на решения; 

 Да подпомага Кмета на Община Златоград и Общински съвет при осъществяване 

на консултативни процеси с гражданите; 

 Да участва в разработване на програми и проекти в приоритетните за Съвета 

насоки; 

 Да работи за укрепването на диалога, доверието и взаимопомощта между 

членовете на Гражданския консултативен съвет. 

Чл. 6. Целите на Съвета ще се осъществяват със следните средства: 

1. Организиране проучването на проблемите, свързани с дейността и целите на Съвета. 

2. Организиране на консултативни, експертни и координационни съвети по различни  проблеми, 

както и бюра за юридически, икономически, информационни и други услуги, подпомагащи 

дейността на членовете. 

3. Подпомагане и насърчаване организирането на научни конференции и срещи,  съответстващи 

на целите на Съвета. 
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4. Изказване на становища по проекти за  нормативни актове, инструкции, решения и други 

актове, свързани с целите на Съвета. 

5. Осъществяване и поддържане връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане 

целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на Съвета, както и със 

значението на проблемите пред местното самоуправление и държавните институции. 

6. Участие в разработване и приемане на становища по устройствени планове и програми, 

местни стратегии, относно цялостното развитие на района; представяне на искания към 

общинските и държавните институции; изразяване на становища по стратегически проблеми на 

региона; извършване на анализи и социологически проучвания по проблемите на района; 

участие в разработването на национални и териториални програми. 

7. Представяне пред компетентните органи на изпълнителната и местната власт, и 

обществеността на  съгласувано мнение на Съвета по проекти за нормативни актове, уреждащи 

въпроси на местната власт и развитието на гражданското общество; системно проучване на 

резултатите от прилагането на законодателството, свързано с развитие на местното 

самоуправление, предложения до съответните местни и държавни органи на мерки за спазването 

и усъвършенстването на политиката и дейностите в тази насока. 

8. Участие в разработването, кандидатстването и изпълнението на проекти и програми за 

реализация на целите на Съвета. 

9. Участие в контактни групи с органите на държавната и местната власт и институциите. 

 

ГЛАВА ІII. 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ  

Чл. 7. Наименованието на Съвета е : 

ГРАЖДАНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

Чл.8. Седалището на Съвета е в град Златоград, ул............................................. 
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ГЛАВА ІV. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 9. Предметът на дейността на Гражданския консултативен съвет е:  

 Разработването на анализи, експертни оценки, консултативни становища, прогнози, 

програми, проекти, стратегии, свързани с приоритетите на Съвета. 

 Съдействие и фасилитиране на консултативния процес между Общинската 

администрация и гражданите. 

 Участие в организирането и провеждането на местни, национални и международни 

форуми, семинари и инициативи, имащи отношение по приоритетите на Съвета. 

 Разпространяване на знания и опит в рамките на дейността на Съвета.  

 Оказване на методическа и консултантска помощ на членове на Съвета и на 

Общинска администрация, както и на други физически, юридически лица, държавни, 

обществени, научни и други организации в дейността им, свързана с основните 

дейности на Съвета.  

 Разработване на предложения и проекти за решения пред Областна администрация, 

Общинската администрация и Общинския съвет. 

 Разработване на предложения и проекти за законодателни инициативи и проекти в 

подкрепа на устойчивото развитие на общината. 

 Популяризиране на резултатите от дейността на Гражданския консултативен съвет. 

 

ГЛАВА V. 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 10. Органи на Гражданския консултативен съвет са Председателят, Зам. председателят и 

Секретарят. 
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Чл. 11. Гражданският консултативен съвет има следните правомощия:  

/1/ Изменя и допълва Правилника на организацията и дейността на Съвета. 

/2/ Приема становища по други вътрешни актове. 

/3/ Приема и изключва членове на Гражданския консултативен съвет. 

/4/ Взема решение за преобразуване или прекратяване на Гражданския консултативен 

съвет. 

/5/ Приема основните насоки и програма за дейността на Гражданския консултативен 

съвет. 

/6/ Взема и други решения, предвидени в Правилника. 

/7/ Избира и утвърждава Председателя, Зам. председателя и Секретаря на Гражданския 

консултативен съвет. 

Чл. 12. Решенията на Гражданския консултативен съвет: 

/1/ Се вземат с мнозинство от ½ плюс един от присъстващите. 

/2/ Се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове на Гражданския консултативен 

съвет, щом касае решения по чл. 8, ал. 1 и 4 

/3/ Имат обвързващ характер за всички членове. 

Чл. 13. Заседанията на Гражданския консултативен съвет се свикват и провеждат, съгласно 

следните изисквания: 

/1/Заседанията на ГКС се свикват от Председателя по негова инициатива или по искане 

на една трета от членовете на Съвета.  
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/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на 

заседанието и по чия инициатива то се свиква. 

/3/ Членовете на Съвета имат право в петдневен срок от получаването на поканата по 

електронен път да правят писмени предложения за допълнения към дневния ред. 

/4/ Изпращането на поканите и техническо обезпечаване на свикването на Гражданския 

консултативен съвет се извършва от Секретаря по електронен път и обикновена поща, 

най-малко две седмици преди насрочения ден, определен от Председателя. 

Чл. 14. Заседанията на Гражданския консултативен съвет са редовни, ако присъстват повече 

от половината от всички членове.  

Чл. 15  

/1/ Гражданският консултативен съвет заседава най-малко 4 пъти годишно на открити 

заседания. 

/2/ Гражданският консултативен съвет може да изгражда експертни комисии с помощен 

или консултативен характер при необходимост с участието и на граждани и външни 

експерти.  

Чл. 16.  

/1/ Заседанията на ГКС се откриват от Председателя и протичат по предварително 

установения дневен ред. За отделните заседания може да бъдат определени 

председателстващ и секретар-протоколчик, които да са различни от Председателя и 

Секретаря на Гражданския консултативен съвет.  

/2/ Заседанието се ръководи от председателя, а секретар-протоколчикът изготвя 

протокол, който се подписва от него и председателя, и се съхранява безсрочно. 
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/3/ Заседанията на Гражданския консултативен съвет са открити, датата, часът и мястото 

на провеждането им се обявяват на официалната интернет страница на Община 

Златоград и на таблото за обявления, поне 5 дни преди провеждането им.  

/4/ Присъствието на всяко заседание се удостоверява с подпис на присъствалите в 

списък. 

/5/ Всеки протокол съдържа: 

- Дата и място на провеждане на заседанието; 

- Списък на участниците в заседанието с подписите им; 

- Приетия дневен ред на заседанието; 

- Взетите решения; 

- Подписите на председателстващия и протоколчика. 

      /6/ Към Протокола се прилагат и разгледани на заседанието документи, както и особени 

мнения при гласуване на решенията, които се представят в писмена форма, в срок от 5дни. 

/7/ Решенията на Съвета се публикуват на официалната интернет страница на Община 

Златоград и на таблото за съобщения, както и в издавания от Община Златоград вестник.  

/8/ Член на Съвета може да предостави писмено становище по разглеждани въпроси, при 

обективна невъзможност за присъства на заседание. 

/9/ Гражданският консултативен съвет може да преразглежда предходни свои решения.  

/10/ Председателят приема заявленията за членство в Съвета и докладва за това на 

заседание на Гражданския консултативен съвет.  

Чл. 17. Всеки член на Гражданския консултативен съвет има право на един глас. 
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Чл. 18. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи 

се до: 

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия –без ограничения, по сребрена линия 

–до четвърта степен или по сватовство–до втора степен включително; 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства  

вземането на решения. 

Чл. 19. Председателят и Зам. председателят се избират на редовно заседание на 

Гражданския консултативен съвет за срок от 1 година измежду представителите на 

членовете на Съвета, на първото заседание за календарната година. 

Чл. 20. Председателят на Гражданския консултативен съвет притежава следните права и 

задължения: 

/1/ Председателят представлява Гражданския консултативен съвет пред органи на 

държавната и местната власт, както и пред всички физически, юридически лица и 

институции в страната и чужбина. 

/2/ Председателят на Гражданския консултативен съвет осигурява общото ръководство и 

контрол по изпълнение на взетите решения, редовно уведомява Съвета за дейността 

между заседанията и се отчита пред Съвета. 

/3/ Председателят на Гражданския консултативен съвет се освобождава преди края на 

мандата му, когато: не спазва разпоредбите на този Правилник; не изпълнява взетите от 

ГКС решения; при наличието на обстоятелства, които му пречат да продължи да 

изпълнява задълженията си. 

/4/ Председателят на Гражданския консултативен съвет може да бъде освободен по 

предложение на един от членовете при наличието на следните изисквания: кворум от 2/3 

от членовете на Гражданския консултативен съвет, като предложението следва да бъде 

прието с мнозинство от 1/2 от гласовете плюс един от наличния кворум. 
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/5/  При временна невъзможност на Председателя да изпълнява възложените му функции, 

той се замества от Зам. председателя. 

/6/ Председателят може да делегира на Зам. председателя правомощия. 

/7/ Освобождаването на Зам. председателя се извършва по реда на чл. 16, ал. /3/ и ал./4/  

  

ГЛАВА VІ. 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл. 21. Членството в Гражданския консултативен съвет е доброволно. Членовете на Съвета 

създават мрежа от активни граждани, с които дискутират и обсъждат актуални обществени 

въпроси и с чиято помощ се внасят материали за разглеждане на заседанията на Общинския 

съвет. 

Чл. 22.  

/1/ Гражданският консултативен съвет е отворен за всички граждани на Община 

Златоград и за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на 

Община Златоград, които приемат настоящия Правилник и работят за постигане на 

целите, поставени от Гражданския консултативен съвет. 

/2/Всички учредители на Гражданския консултативен съвет са първите членове на 

съвета. Приемане на нови членове става по предвидения в този Правилник ред.  

Чл. 23.  

 /1/ Член на Гражданския консултативен съвет може да бъде гражданин или 

представител на организация, подала писмено заявление до Председателя, в което се 
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излагат мотивите за членство и се декларира готовност за спазване на правилата, 

регламентиращи работата на Съвета. 

 /2/ Организацията, желаеща да кандидатства за членство, трябва да има минимум 1 

(една) година съществуване, да осъществява дейност в полза на общността, да има 

успешно реализирани проекти в полза на общността, да осъществява граждански 

инициативи в интерес на местната общност, да има доказан експертен и 

организационен капацитет и др.  

Чл. 24. Членството в Гражданския консултативен съвет се прекратява в следните случаи:  

/1/ С едностранно волеизявление до Председателя на Гражданския консултативен съвет. 

/2/ С изключване на съответната организация - член на Съвета, с решение на членовете 

на ГКС, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите на редовно заседание на Съвета в 

следните случаи:  

o при неприсъствие на 3 заседания; 

o при нарушаване на законодателството на Република България; 

o при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо; 

o при системно нарушаване на настоящия Правилник;  

/3/ С прекратяването дейността и съществуването на неправителствената организация. 

Чл. 25. Всеки пълноправен член на Гражданския консултативен съвет има право:  

/1/ Да участва в заседанията на Гражданския консултативен съвет; 

/2/ Да участва в подготовката и обсъждането на материалите, да прави предложения и 

да внася проекти за решения. 

/3/ Да се информира за хода на изпълнение на програмите, плановете и решенията на 

Съвета. 
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/4/ Да участва в реализирането на общи програми и проекти. 

/5/ Да променя своя представител в заседанията на ГКС. 

Чл. 26. Всеки член на Гражданския консултативен съвет се задължава да участва в работата 

на Съвета и да спазва разпоредбите на настоящия Правилник.  

  

ГЛАВА VІІ. 

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 27. Гражданският консултативен съвет няма краен срок на съществуване. 

Чл. 28. Гражданският консултативен съвет може да се прекрати само по решение на 

членовете му по реда на чл.8, ал.4 от Правилника. 

Чл. 29. Всички спорове, възникнали между членовете на Гражданския консултативен съвет, 

се уреждат по пътя на доброволното споразумение, освен ако не са налице условията по чл. 

20.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 1. Този Правилник е приет единодушно на Учредителното събрание на Гражданския 

консултативен съвет към Кмета на Община Златоград, състояло се на ............................ г. 


