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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 11

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
– СОПОТ ,  ПРОВЕДЕНО НА 20.12.2007г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на Ненко
Ковачев Председател на ПК “АПВ” с вх.№ 71/17.12.07г.  и след станалите
разисквания

РЕШИ:

1.На основание чл.21 ал.3 и чл.34 ал.2  от ЗМСМА и във връзка с чл.23.ал.1 т.7 от
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация  Общински съвет – Сопот
определя месечно възнаграждение на  общински съветник за участия в заседания
на Общински съвет и неговите комисии както следва:
· За член на 1 комисия – 42,5% от средната брутна работна заплата в

Общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
· За член на 2 комисии – 45% от средната брутна работна заплата в

Общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
· За председател на Постоянни и Временни комисии – 47,5% от средната

брутна работна заплата в Общинската администрация за последния месец от
предходното тримесечие.

· За заместник председател – 50% от средната брутна работна заплата в
Общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие

Текста от т.1 заменя текста на чл.23 ал.2

2.При отсъствие по неуважителни причини от заседание на Общински съвет или на
комисия на която е член, общинският съветник се санкционира с 1/3 от
възнаграждението си за съответния месец.

Текста на т.2 заменя текста на чл.23 ал.3
· Ал.4 на чл.23 се заличава  и номерацията на останалите алинеи се

пренарежда.
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3. Председателят на ОбС ползва 20 дни платен годишен отпуск и 12 дни за
ненормиран работен ден.

Текста на т.3 се записва като нов чл.18 А

4.Общински съвет избира 7 членна Времена комисия за промяна на Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация .

1. Росица Шашева – председател
2. Васко Попов
3. Мариана Кацарова
4. Ненко Ковачев
5. Д-р Дончев
6. Мария Селимова
7. Иванка Милева

5. Общински съвет задължава ВК да извърши промените в  правилника до
редовното заседание на ОбС през м.март 2008г.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 15
Гласували     - 15
“За”             -15
“Против”   - няма
“Въздържал се” – няма

Зам.председател на Об.С……………...
 /И.Дончев/

Зам.председател на Об.С……………………….
/М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

Вярно с оригинала:
/печат/
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