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 Общински съвет- Струмяни 
 
№04/09.01.2014 година 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
от 

Кирил Любенов Укев – Председател на Общински съвет Струмяни 
 

 
 
ОТНОСНО: Изменение в „Правилника за организация и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация” 

 
 
           Уважаеми дами и господа съветници, 

 
Във връзка с настъпилите промени в Закона за местното самоуправление и 

местната администрация , Ви предлагам да бъде направено изменение и 

допълнение в “Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация” 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, Ви 

предлагам следното: 

                                                                                                                      П р о е к т! 

 

         Общински съвет Струмяни реши: 
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         Прави следните изменения в „Правилника за организация и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация” 

1. В чл.23, ал.3, текста „Общинският съвет определя възнаграждение на 

общинския съветник за участието му в заседание на Общински съвет и 

неговите комисии за текущия  месец в размер на 30 на сто от средна брутна 

работна заплата в общинската администрация, изчислена от предходното 

тримесечие.”  се изменя и придобива следния вид: „ Общинският съвет 

определя възнаграждение на общинския съветник за участието му в 

заседание на Общински съвет и неговите комисии за текущия  месец в 

размер на 70 на сто от средна брутна работна заплата в общинската 

администрация за съответния месец.” 

       2.  В чл.23, ал.4, текста „ Общия размер на възнаграждението на един 

общински съветник за участия в заседания на ОбС на неговите комисии не 

може да надвишава повече от 30 на сто от средната брутна работна 

заплата в общинската администрация за последния месец от предходното 

тримесечие.” се изменя и придобива следния вид: „Общия размер на 

възнаграждението на един общински съветник за участия в заседания на 

ОбС на неговите комисии не може да надвишава повече от 70 на сто от 

средната брутна работна заплата в общинската администрация за 

съответния месец .” 

       3. Промените влизат в сила от 01.01.2014г. 
 

 

 
 
 

КИРИЛ УКЕВ 
Председател на  ОбС: 
 


