
 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №15 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №5 ОТ 28.04.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016 

г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/ 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:  Кристина Стоянова Крислова – Председател на Общински 
съвет - Съединение 
 

 

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, предвид изложените в предложение с вх.№92 от 27.04.2022г. 

фактически основания, Общински съвет – Съединение 

 
 

РЕШИ: 

 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за 

организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016 

г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/, със съдържание, както следва: 

 

 § 1. Изменя се текстът на чл. 28, ал. 2, т. 1 от Правилника, който придобива 

следната редакция: 

 

 „(2) 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 бъде повече от 70 на сто от средната брутна 

работна заплата, по смисъла на чл. 32 от Закона за държавния служител и на чл. 3 

от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, в общинска 

администрация за последния месец от предходното тримесечие.” 

 

§ 2. Изменя се текстът на чл. 28, ал. 2, т. 4 от Правилника, който придобива 

следната редакция: 

 

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

санкция в размер 10% от възнаграждението му.“ 

 



 

 

§ 3. Изменя се текстът на чл. 28, ал. 5 от Правилника, който придобива следната 

редакция: 

 

„(5) Разходите на общинския съветник във връзка с работата му в Общинския 

съвет се поемат изцяло от бюджета на Община Съединение съгласно чл. 34, ал. 4 от 

ЗМСМА. Сумата, в размер до 800 лв. годишно се предоставя на общинския съветник. 

Възстановяването на средствата се извършва до 15-о число на месеца, следващ този, 

за който се отнася разходът, след представяне на разходнооправдателни документи 

до 5-о число на месеца.” 

 

§ 4. Създават се нови алинея 6 и алинея 7 на чл. 28 от Правилника със следната 

редакция: 

 

„(6) Средствата по ал. 5 се използват за организиране на приемни, срещи с 

избиратели, обучения, квалификации, закупуване на литература, консултации, 

експертизи и проучвания, представителни разходи и други дейности, свързани с 

работата на общинския съветник. 

 

(7) Сумата по ал. 5 се актуализира с отделно решение на Общинския съвет.“ 

 

§ 5. Действащата алинея 6 на чл. 28 от Правилника, се преномерира и приема 

номерация алинея 8. 

§ 6. Действащата алинея 7 на чл. 28 от Правилника, се преномерира и приема 

номерация алинея 9. 

§ 7. Действащата алинея 8 на чл. 28 от Правилника, се преномерира и приема 

номерация алинея 10. 

§ 8. Действащата алинея 9 на чл. 28 от Правилника, се преномерира и приема 

номерация алинея 11. 

§ 9. Действащата алинея 10 на чл. 28 от Правилника, се преномерира и приема 

номерация алинея 12. 

§ 10. Изменя се текстът на чл. 68, ал. 4 от Правилника, който придобива 

следната редакция: 

 

„(4) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет 

председателят на съвета включва отделна точка „Изказвания, питания, становища и 

предложения на общински съветници” и определя време за тази точка не повече от 30 

минути за едно заседание.“ 

 

§ 11. Действащата алинея 4 на чл. 68 от Правилника, се преномерира и приема 

номерация алинея 5. 

 

 

 

 



 

 

§ 12. Изменя се текстът на чл. 66 от Правилника, който придобива следната 

редакция: 

 

„(1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко 1 /един/ път 

месечно. 

(2) Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина 

на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет-

страницата на общината и/или в социална мрежа, по избор на председателя на 

Общинския съвет, на заседанията, освен ако общинският съвет реши отделно 

заседание да бъде закрито.“ 

 

§ 13. Изменя се текстът на чл. 135 от Правилника, който придобива следната 

редакция: 

„Чл. 135 (1) В структурата на общинската администрация се създава 

специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на Общинския съвет 

и на неговите комисии. 

(2) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на 

общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, 

свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите 

комисии. 

(3) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните 

характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. 

Оценяването на изпълнението на дейността на служителите в звеното се извършва 

от председателя на общинския съвет. 

(4) Служителите в звеното се назначават и освобождават от Кмета на 

общината по предложение на Председателя на Общинския съвет. 

(5) Кметът осигурява експертното и организационно обслужване на общинския 

съвет, извън компетентността на служителите в звеното по ал. 1, като определя в 

устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните 

служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане 

на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от 

кмета на общината. 

(6) Кметът на общината определя подходящо помещение за ползване от 

политическите групи, представени в общинския съвет.“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и с фактически основания: 

приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016 г., Протокол № 18 на 

Общински съвет – Съединение/. 

 
Кристина Крислова ---ПП--- 
Председател на ОбС-Съединение 
 
Гергана Кошева  ---П--- 
Техн. сътрудник на ОбС-Съединение 
 
 

 
Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието: 13 

Общ брой гласували общински съветници: 13 

„За“ – 10 

„Против“- 3 

  „Въздържал се – 0 (няма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


