
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СЛИВО ПОЛЕ 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

от 

Емел Изет Мехмед – зам.председател на Общински съвет Сливо поле 

 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 

 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, обнародван в Държавен вестник, бр.1 от 3 

януари 2014г., в сила от 01.01.2014г., предлагам на основание чл.79, ал.2 от Правилника 

за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация  Общинският съвет да направи съответните изменения и 

допълнения в Правилника и  

Р Е Ш И : 

 

 На основание параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле реши: 

 Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, както следва:  

 §1. В чл.22, ал.1 се изменя така: 

 „(1) Общинският съвет определя възнаграждение на председателя на Общинския 

съвет в размер на 90% от възнаграждението на кмета на общината за осем часов 

работен ден. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя 

пропорционално на неговата продължителност.“ 

 

 

 

 

ЕМЕЛ МЕХМЕД 

Зам.председател на ОбС- Сливо поле 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СЛИВО ПОЛЕ 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

от 

Сали Салиев – председател на Общински съвет Сливо поле 

 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 

 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, обнародван в Държавен вестник, бр.1 от 3 

януари 2014г., в сила от 01.01.2014г., предлагам да се направят съответните изменения 

и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Общинският съвет да вземе 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 На основание параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле реши: 

 Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, както следва:  

 §1. В чл.27 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.3 текстът „30 на сто от средната брутна работна заплата в 

общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие“ се заменя 

със „70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за 

съответния месец“, при което редакцията на ал.3 става следната: 

„(3) Възнаграждението на общински съветник за един месец се определя 

на 70 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за 

съответния месец“. 

2. Създават се нови алинеи 4 и 5 със следния текст: 

           „(4) За участие в заседание на Общинския съвет общинският съветник 

получава 40 на сто от възнаграждението по ал.3. 

  (5)  За участие в заседание на всяка комисия на Общинския съвет, 

получава по 15 на сто от възнаграждението по ал.3“. 

3. Досегашната ал.4 се отменя. 



4. Досегашната ал.5 става ал.6. 

5. Досегашната ал.6 става ал.7. 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:     

                   / С. Салиев / 

 


