
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

/Предложения от представител на групата общински съветници от Местна коалиция 

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ)/. 

§ 1. Чл.16 се изменя както следва: 

       Чл.16 Председателят на общинския съвет работи при намалено работно време-4 

часа дневно или 20 часа седмично при петдневна седмица и получава месечно 

възнаграждение в размер на 50 на сто от размера на месечното възнаграждение на 

кмета на общината. 

§ 2. В чл.23, ал.2 се изменя както следва: 

       (2)  За изпълнение на задълженията си общинския съветник получава месечно 

възнаграждение в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата на 

общинската администрация. 

§ 3. В чл.65, ал.1 се изменя както следва: 

(1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет 

подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 7 дни 

преди датата на заседанието. 

§ 4. В чл.67, ал.1 се изменя както следва: 

(1)  Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на 

общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските 

съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се 

извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в 7 дневен срок преди неговото 

провеждане. 

/Предложения от представители на групата общински съветници от политическа партия 

„ДПС”/. 

§ 1. Чл.16 се изменя както следва: 

       Чл.16 Председателят на общинския съвет работи при намалено работно време-4 

часа дневно или 20 часа седмично при петдневна седмица и получава месечно 

възнаграждение в размер на 50 на сто от размера на месечното възнаграждение на 

кмета на общината. 

§ 2. В чл.23, се правят изменения както следва: 

1. Алинея 2 се изменя така:   



(2)  За изпълнение на задълженията си общинския съветник получава 

възнаграждение в размер на 50 лв. на заседание на общински съвет и 20 лв. на 

заседание на комисия.  

2. Алинея 3 се изменя така: 

(3)При отсъствие от редовно заседание на общинския съвет или от редовно 

заседание на постоянна и временна комисии на общинският съветник не му се дължи 

възнаграждение.  

§ 3. В чл.46, ал.1 се изменя както следва: 

1. т. 2 Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна 

среда и благоустрояване се заличава. 

2. т.3, т.4 и т.5 стават съответно т.2, т.3 и т.4 

§ 4. В чл.76, ал.1 се изменя както следва: 

       Чл.76, ал.1 Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от 

дневния ред, като продължителността на изказването не може да превишава 3 минути 

на политическа група. 

/Предложения от представител на групата общински съветници от политическа партия 

„ГЕРБ”/. 

§ 1. Чл.16 се изменя както следва: 

       Чл.16 Председателят на общинския съвет работи при намалено работно време-4 

часа дневно или 20 часа седмично при петдневна седмица и получава месечно 

възнаграждение в размер на 10 на сто от размера на месечното възнаграждение на 

кмета на общината. 

§ 2. В чл.23, ал.2 се изменя както следва: 

(2)За изпълнение на задълженията си общинския съветник получава 

възнаграждение в размер на 1 лв. на заседание на общински съвет и 1 лв. на заседание 

на комисия.  

 

 

 

 

 

 


