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                                                                          СПРАВКА 
 

    по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, 

постъпили при проведените обществени консултации по проекти за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Рудозем, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

      На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектите за 

изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Рудозем, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация, заедно с доклад съдържащ мотиви са публикувани на интернет 

страницата на Община Рудозем ( в раздел „Новини”, подраздел „Актуални новини“) на 

15.11.2019 г. 

     В рамките на регламентирания 30-дневен срок по чл. 26, ал. 4 от ЗНА за 

предложения и становища по публикуваните за обществена консултация проекти за 

изменение и допълнение на Правилника  на e-mail адрес obsrud@abv.bg е постъпило 

едно предложение с вх.№ 169/16.12.2019 г. от групата съветници на ПП „ГЕРБ”-

Рудозем, съдържащо следните изменения и допълнения: 

    Чл.16. (1) - Председателят  на общинския съвет работи при намалено работно време 

– 2 (било 4) часа дневно или 10 (било 20) часа седмично при петдневна работна 

седмица и получава  месечно възнаграждение в размер на 10 ( било 60) на сто от 

размера на месечното възнаграждение на кмета на общината.  

   Чл.23. (2) - За изпълнение на задълженията си общинския съветник получава  

възнаграждение в размер на 1 (било 140) лв. за участие в заседание на ОбС, за участие в 

комисии - 0,50 лв. 

(3) При отсъствие по неуважителни причини от редовно заседание на  

Общинския съвет, от редовно заседание на  постоянните и временни   комисии  към 

Общинския съвет, възнаграждението на общинският съветник по чл.23, ал.2 не се 

изплаща. 

   Чл.65. (1) - В  изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет, 

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

5) дни преди датата на заседанието. 

   Чл.76. (5) нова - Времето за изказване на общински съветници нечленуващи в група е 

до 5 минути. 
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    Чл. 71. (1) - Заседанията на общинския съвет са открити. ( отпада - и могат да се 

предават на живо по местната кабелна телевизия или по интернет) Председателят на 

общинския съвет, чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА и Общинската 

администрация организират излъчването на живо онлайн заседанията на ОбС в 

официалната Интернет страница на общината и/или социалния профил на община 

Рудозем в интернет. 

     Предложението се приема. 

     Дата на изготвяне на справката: 17.12.2019 г. 

     

 

    Председател: 

    1.Николина Костадинова /п/ 

    Членове: 

    2. Красимир Шейков /п/ 

   3. Денис Инджов /п/ 

   4. Шукри Халилов /п/ 

   5. Катя Хутева /п/ 

 
 


