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Изх. № …………………………. 
    
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 
                                   

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А                                                                          
    

ОТ  КАТЯ КРУМОВА ДОДЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 

 
Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински Съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация, приет с Решение № 7 от Протокол №3 от 08.12.2013г., изм. и доп.с Решение 
№45,Протокол 7 от 28.03.2012г.,както следва: 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 
Съгласно измененията на ЗМСМА обнародвани в ДВ, бр.1 от 2014г. е настъпила 

промяна в чл. 34, ал. 2 , касаещо възнагражденията на общинските съветници като общият 
размер на възнаграждението на общински съветник за един месец не може да бъде повече от 
70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния 
месец- в общините с население до 100 000  души. 

Предвид настъпилата промяна в законовата уредба и постъпило Предложение от 
Цветана Живкова- общински съветник от Коалиция ”Единство”възниква задължение за 
унифициране на Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет Брусарци, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация със ЗМСМА. 

 

Във връзка с гореизложените мотиви предлагам  следния проект за решение: 
            На основание чл. 21, ал. 3,  във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският 
Съвет Брусарци 

РЕШИ: 
 

 Приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински Съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация, приет с Решение № 7 от Протокол №3 от 08.12.2013г., изм. и доп.с Решение 
№45, Протокол 7 от 28.03.2012г.,както следва: 

§1. Тексът н а чл.95,ал.1 се изменя така: 

„За участието и работата си в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, 
общинските съветници получават възнаграждение в размер на 200лв.” 
 
§2. В чл.22 се създава нова ал.4 със следния текст: 
„ Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия.” 
 
 §3. В преходни и заключителни разпоредби се създава нов§ 3: 
  „Измененията  и допълненията в настоящия Правилник влизат в сила, считано от   
01.01.2014г. 
 
ВНОСИТЕЛ: 
КАТЯ КРУМОВА ДОДЕВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА 
ЮРИСТ 


