
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
 
 Публикувано на: 23.12.2016 г. 
 
 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 23.12.2016 г., 
за предложения и становища по настоящото предложение за Правилник за изменение на 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет – Попово с 
Решение № 3 на ОбС Попово от 12.02.2004 г., изменен с Решение № 20 на ОбС Попово 
от 14.04.2005 г., Решение № 353 по Протокол № 39 на ОбС Попово от 27.12.2006 г., 
Решение №7 по Протокол №2 на Обс Попово от 23.11.2007 г., Решение №128 по 
Протокол №9 на ОбС Попово от 29.05.2008 г., Решение №295 по Протокол №20 на ОбС 
Попово от 26.03.2009 г., Решение №345 по Протокол №25 на ОбС Попово от 25.06.2009 
г, Решение №26 по Протокол №4 на ОбС Попово от 21.12.2011 г., Решение №129 по 
Протокол №11 на ОбС Попово от 08.06.2012 г., Решение №393 по Протокол №30 на ОбС 
Попово от 30.01.2014 г., Решение № 117 по Протокол №8 на ОбС Попово от 26.05.2016 
г.,  
 Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от 
АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение 
на интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на 
заинтересованите лица да направят своите предложения и становище в Център за 
административни услуги и информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” 
№1, както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 
– ет.3, стая 325, тел.:0608 40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДО 

Общински съвет 

Попово 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 
Георги Георгиев – Председател на Общински съвет Попово 

 

Относно:  Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация. 
 
 

Уважаемигоспожи и господа общински съветници, 
  

На основание чл. 21 ал. 3във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА,при спазване на 
изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от 
ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 
 § 1. Чл. 19, ал.4 се изменя, както следва: Общия размер на възнаграждението на 
всеки от заместник председателите за един месец е 60 на сто от възнаграждението на 
председателя на Общински съвет - Попово. 
 § 2. Чл. 20, т.8 се изменя, както следва: участват в заседания на комисии, чиято 
дейност ОбС е решил да подпомагат. 
 § 3.Чл. 24, ал.4 се изменя, както следва: Общият размер на възнаграждението на 
общинския съветник за един месец 65 на сто от средната брутна работна заплата в 
общинска администрация Попово за съответния месец. 
  

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

Георги Георгиев 

Председател на ОбС Попово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОТИВИ 

към предложението за Правилник за изменение на Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 
  
 Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет – 
Попово с Решение № 3 на ОбС Попово от 12.02.2004 г., изменен с Решение № 20 на ОбС 
Попово от 14.04.2005 г., Решение № 353 по Протокол № 39 на ОбС Попово от 27.12.2006 
г., Решение №7 по Протокол №2 на Обс Попово от 23.11.2007 г., Решение №128 по 
Протокол №9 на ОбС Попово от 29.05.2008 г., Решение №295 по Протокол №20 на ОбС 
Попово от 26.03.2009 г., Решение №345 по Протокол №25 на ОбС Попово от 25.06.2009 
г, Решение №26 по Протокол №4 на ОбС Попово от 21.12.2011 г., Решение №129 по 
Протокол №11 на ОбС Попово от 08.06.2012 г., Решение №393 по Протокол №30 на ОбС 
Попово от 30.01.2014 г., Решение № 117 по Протокол №8 на ОбС Попово от 26.05.2016 
г.,  

 
1. Причини, налагащи приемането на Правилник за изменение на Правилника 

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация.    
 Настоящото изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация е свързано с актуализацията на възнаграждението на общинските 
съветници за изпълнение на задълженията си за участие в работата на Общинския съвет.    
 
2. Цели, които се поставят с  Правилник за изменение на Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 Актуализиране на размера на възнагражденията на общинските съветници 
съобразно участието им в заседания на Общинския съвет  и неговите постоянни 
комисии. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилник за 

изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 Финансовите средства необходими за прилагането на този правилник са 
съобразени с възможностите на общинския бюджет. 
 
4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за изменение на 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация.  

 Актуализиран размер на възнагражденията на общинските съветници, съобразен 
със законовите изисквания.  
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящото предложение на Правилник за изменение на Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове 
от по-висока степен, както и тези на европейското законодателство.  
 
 
Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, 
ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 
3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. 
 



Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 
законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 
интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 
лица да направят своите предложения и становище в Център за административни услуги 
и информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински 
съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 
40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
 
 

 

 

 

 

 

 


