
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т - Е  Л  Е  Н  А 
гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски”№24, тел./факс (06151)25-57  

         
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№42/10.07.2002 Г. 
 

ПРОТОКОЛ №7/10.07.2002 г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Статут на гражданските консултативни 
съвети 
 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
1.Приема Статут на гражданските консултативни съвети в Община Елена.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
                                                                            /д-р Д.Лаловска/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение към Решение №42/10.07.2002 г. 
Протокол №7/10.07.2002 г. 

 
СТАТУТ 

на граждански консултативни съвети 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият статут се изработва във връзка с работата на Община Елена 

по проект “Развитие на партньорство между граждани и местна власт” 
изпълняван със съдействието на Съвета на Европа и Ирландското правителство 
в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление. В процеса 
на изпълнение на този проект са проведени кръгли маси и е предвидено 
създаване на Граждански консултативни съвети (ГКС). 

Настоящият Статут има за цел да регламентира механизмите за 
гражданско участие в процеса на вземане на решения, информация и контрол 
върху изпълнението им. 
 

ІІ. ЦЕЛ НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ 
чл. 1 Целта на ГКС е да се стимулират гражданските инициативи и да се 
засили гражданското участие в процеса на  местното самоуправление. 
 
ІІІ. УЧРЕДЯВАНЕ И СЪСТАВ НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОНСУЛТАТИВНИ 

СЪВЕТИ 
чл. 2  ГКС е работна група от граждани и представители на местната власт 
работещи съвместно, доброволно и безвъзмездно, която е консултативен орган 
и / или осигурява информационния поток към специалистите, отговарящи за 
вземане на решения в Общински съвет и  общинската администрация.  
чл. 3  ГКС се сформира в резултат на проведени кръгли маси по възникнал 
обществен проблем или група проблеми. Кръглите маси се свикват от кмета на 
общината :  

3.1. По  негово искане; 
3.2. По искане на Общински съвет – Елена; 
3.3. По искане на голяма група граждани (минимум 40 човека – за града 

и кметствата; 1/5 от населението - за останалите населени места), депозирано 
в деловодството на общинска администрация, като кметът на общината е 
длъжен да свика кръгла маса в срок до 2 седмици.   

3.4. Кръглите маси са легитимни при присъствие на най-малко 30 души. 
чл. 4 ГКС се състои от: 

4.1. Граждани, взели активно участие в работата на кръглите маси / 5 – 
9 души/, които се избират с гласуване с обикновено мнозинство в края на 
проведената кръгла маса; 

 4.2. Един представител на общинска администрация, определен от кмета 
на общината; 

 4.3. Един представител на Общински съвет, определен от председателя 
на ОбС.  
4.4. В края на кръглата маса се избира ГКС. От своя страна той избира 3-

членно оперативно ядро: координатор, помощник-координатор и секретар и 
насрочва първото си заседание. Членове на оперативното ядро не могат да 
бъдат представителите на общинска администрация и Общински съвет. 
чл. 5 ГКС има временен характер. Той възниква съгласно чл.2 и съществува 
до: 

5.1. разрешаване  на конкретния проблем, по който работи; 



5.2. до изчерпване на всички алтернативи за решаването му;  
5.3. до саморазпускането на ГКС. 

 
ІV. ФУНКЦИИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ 
чл. 6  Работата на ГКС преминава през следните етапи:  

6.1. Разглежда  и дискутира  проблема, по който е възникнал ГКС.  
 6.2. Определя варианти за неговото разрешаване; 

6.3. Оглася ги сред населението на общината и получава обратна връзка 
чрез доброволни сътрудници, анкети, открита телефонна линия или други 
подходящи начини. 
 6.4. Изготвя предложение за решение на проблема и го предоставя на  
кмета на общината или чрез постоянните комисии  - на Общински съвет – 
Елена. 
 6.5. Заседанията на ГКС се обявяват чрез местните средствата за масова 
информация, публични обяви и др. 
чл. 7 Заседанията на ГКС  са открити за посещение и участие на всички 
граждани. В работата си ГКС може да привлича при необходимост експерти за 
консултации.  
чл. 8 ГКС преустановява дейността си със свое решение в следните случаи: 
 8.1 При окончателното  разрешаване  на проблема или до изчерпване на 
всички алтернативни варианти за решение; 
 8.2 При саморазпускане, когато ГКС не е работеща структура повече от 3 
месеца, като уведомява писмено председателя на ОбС и кмета на общината в 
5-дневен срок от вземане на решението. 
 8.3 При преустановяване на дейността ГКС предават събраната 
документация чрез деловодството на общината на координатора на проект 
“Развитие на партньорство между граждани и местна власт”.  
чл. 9 Заседанията на ГКС се свикват от оперативното ядро поне веднъж 
месечно. Заседанията са легитимни при присъствие на не по-малко от 2/3 от 
членовете. Заседанията се водят от координатора или помощник-координатора 
и се протоколират, след което се подписват най-малко от координатора и 
секретаря.  Секретаря води и съхранява всички протоколи, входяща и 
изходяща кореспонденция. Препис от протоколите задължително се предоставя 
на координатора на проект “Развитие на партньорство между граждани и 
местна власт”, а при заявено  желание – и на граждани или институции. 
  Решения на ГКС се вземат след явно гласуване, с обикновено 
мнозинство. 
 
V. ПРАВОМОЩИЯ 
чл. 10 ГКС има право: 
 10.1. Да получава информация за дейността на Общински съвет и 
общинска администрация по проблема, по който работи, чрез техните 
представители, участващи в дадения ГКС; 
 10.2. Да получава необходимата им за дейността по проблема 
информация, свързана със законовата и нормативна уредба в Република 
България; 
 10.3. Координаторът или упълномощен от ГКС представител има право 
да участва със съвещателен глас в заседанията на постоянните комисии към 
Общински съвет; 
 10.4. Координаторът или упълномощен от ГКС представител има право 
да участва в заседанията на Общински съвет – Елена с право на изслушване; 
 10.5. Представителят на ГКС изразява общото становище на ГКС; 



 10.6. Да получават писмена информация за взетите решения или 
предприетите действия по дадения проблем от общинската администрация и 
Общински съвет – Елена в срок до 1 месец. 
VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
чл.11   ГКС има следните задължения: 
 11.1. Да взема решенията си след получаване на достатъчна по обем и 
обективна обратна информация; 
 11.2. В работата си членовете на ГКС да бъдат лоялни партньори както 
помежду си, така и към Общински съвет и общинска администрация; 
 11.3. Да заседават поне веднъж месечно и водят документация, 
съгласно чл.9; 

11.4. След преустановяване на дейността на ГКС, събраната 
документация да се предава чрез деловодството на общината на координатора 
на проект “Развитие на партньорство между граждани и местна власт”; 

11.5. При участие в работата на общинска администрация, Общински 
съвет и/или неговите постоянни комисии са длъжни да спазват Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Елена и общинската 
администрация.  
 
VІІ. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 
чл.12  Община Елена чрез проект “Развитие на партньорство между граждани 
и местна власт” обезпечава работата на ГКС с помещение за заседания 
(конферентна зала); консумативи и техническа помощ; консултации от 
експерти при необходимост. 
 
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 
чл. 13 Статутът на Гражданските консултативни съвети се обсъжда на открит 
Обществен форум и се предлага от кмета на общината или от председателя на 
ОбС за приемане от Общински съвет – Елена. 
чл. 14 Статутът влиза в сила от деня на приемането му от Общински съвет – 
Елена. 
чл. 15 Промени и допълнения в приетия вече статут могат да се правят по 
предложение на ГКС или на органите на местната законодателна и 
изпълнителна власт, след обсъждане на Обществен форум и приемане от 
Общински съвет – Елена. 
 
Статутът е приет с Решение №42 от 10.07.2002 г., протокол №7/10.07.2002 г. на 
Общински съвет-Елена 
 
 
 


