ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№32
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 31.01.2020 г. с Протокол № 5
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет – Брацигово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, като взе предвид предложението на
Стоян Димитров Вълков и становищата на постоянните комисии към ОбС, и след
извършените разисквания, Общински съвет – Брацигово
Р Е Ш И:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, със следното съдържание:
БИЛО:
Чл.14. (1) Председателят на Общинския съвет изпълнява функциите си на пълно работно
време при ненормиран работен ден, при условията на Кодекса на труда.
(2) Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет не може да
надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на Общината.
СТАВА:
Чл.14. (1) Председателят на Общинския съвет изпълнява функциите си по 4 /четири/ часа
дневно, при условията на Кодекса на труда.
(2) Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет е 45 на сто от
възнаграждението на кмета на Общината.
БИЛО:
Чл.16. (2) Общинският съвет определя със свое решение размера на възнаграждението на
общинския съветник за участие в заседанията на комисиите и общинския съвет.
СТАВА:
Чл.16. (2) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в
заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, като размерът на
възнаграждението да бъде 35 на сто от средната брутна работна заплата на общинска
администрация за съответния месец.
БИЛО:
Чл.49. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за
две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от
председателите на комисия.
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СТАВА:
I вариант- Чл.49. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се
разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по
споразумение от един от председателите на комисия.
БИЛО:
Чл.56. (3)При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет,
председателят на съвета включва отделна точка "изказвания, питания, становища и
предложения на граждани" и определя време за тази точка не повече от 20 минути за едно
заседание.
СТАВА:
Чл.56. (3)При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет,
председателят на съвета включва отделна точка "изказвания, питания, становища и
предложения на граждани".
В Чл.56. се добавя нова ал.7, със следния текст:
Чл.56. (7) Когато внесеното предложение в Общински съвет се отнася до населено
място в община Брацигово, на заседанията на постоянните комисии да се покани кмета
(км. наместник) на съответното населено място.
БИЛО:
Чл.73. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация,
представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на определеното по чл.
56, ал. 3 от този правилник време.
СТАВА:
Чл.73. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация,
представляващи обществен интерес.

Общ брой общински съветници:13
Присъствали:12
Гласували: „За“- 12, „Против“- няма, „Въздържали се“- няма

Председател на ОбС Брацигово:
/инж.Веселина Дамова/
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