
ПРОЕКТ 

за изменение и допълнение на 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 

Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация”, приет с 

Решение № 113 от 29.09.2016г. на Общински съвет - Съединение, 

Протокол №18 

 
§1.Изменя се текстът на чл. 4, ал. 1, който придобива следната редакция: 

„Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се състои от 

13 общински съветници, избрани по ред и условия, определени с Изборния 

кодекс.” 

 
§2.Изменя се и се допълва текстът на чл. 28, ал. 2, който придобива следната 

редакция: 

„Възнаграждението на общинския съветник по ал 1 се получава в следния 

размер и при следните условия: 

1.Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един 

месец не може да надвишава 60 на сто от средната брутна работна 

заплата в общинска администрация за последния месец от предходното 

тримесечие.  

2.Възнаграждението на общинските съветници се заплаща всеки месец 

след представена справка за участие в заседание от Председателя на 

Общинския съвет.  

3.При отсъствие от заседание на съвета общинският съветник не 

получава възнаграждение за съответното заседание.  

4.При отсъствие от постоянна комисия на общинския съветник се налага 

санкция в размер 30% от възнаграждението му.  

5.Когато общинският съветник не присъства поне на половината от 

точките от дневния ред на сесията се налага санкция в размер 50% от 

възнаграждението му.” 

 

 
§3.Изменят се и се допълват текстовете на чл. 29, ал.6, 7 и 9, които 

придобиват следната редакция:  

 

(6) „Да се подписва в присъствен лист на всяко заседание на Общинския 

съвет и на неговите комисии.” 

 

(7) „Да се запознава предварително със съдържанието на материалите за 

обсъждане изпратени на предоставения от него електронен адрес.” 

 



(9) „Да уведомява писмено председателя на Общински съвет за 

неучастието си в заседание на съвета по уважителни причини.” 

 

 
§4.Изменя се текстът на чл.53, ал.1, който придобива следната редакция: 

 „В Общинския съвет се образуват следните постоянни комисии: 

1.Постоянна комисия по икономика, финанси, кредити, евроинтеграция, 

териториално и селищно устройство, благоустройство, бедствия и 

аварии, комунална дейност и екология. 

2.Постоянна комисия по социална политика, социална дейност, 

вероизповедания, наука, култура, образование, спорт, туризъм, младежки 

дейности, транспорт и здравеопазване, законност и обществен ред, 

установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.” 

 
§5.Изменят се и се допълват текстовете на чл. 70, ал.1, 2, 3 и 4, които 

придобиват следната редакция: 

 

(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.” 

 

(2) „Звеното по чл. 29а, ал. 2  от ЗМСМА изпраща поканите до 

общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския 

съвет  и материалите за него на електронните адреси на общинските 

съветници, предоставени от тях за целта.” 

 

(3) „По изключение материалите за съответното заседание могат да се 

предоставят на общинските съветници и в деня на неговото 

провеждане.” 

 

(4) „В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински 

съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от 

звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, по реда на ал. 2.” 
 
 
 

 


