
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 560 
  
Взето с Протокол №42 от заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 29.01.2014г. 

 
Относно: Изменения и допълнения на Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет-Септември 
 
Общински съвет – Септември, след като обсъди предложението на Антон 
Влахов, на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2  от ЗМСМА; 

РЕШИ: 
 
Изменя и Допълва Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет-Септември, както следва: 

   
& 1. В чл. 17, ал.1, настоящата точка 15 става 16, а т. 15 придобива следната
  редакция : 
15. Сключва договори с лица с юридическа правоспособност, които да 
осъществяват юридически консултации, правна помощ и процесуално 
представителство на Общинския съвет. 
 
& 2. Промяна в чл.23, ал.1, т.7 /промяна в подточка”б”: На Постоянните 
комисии. Създава се нова подточка”в” със следния текст: За участие във 
Временни комисии- 100лв./сто лева/. 
Нова подточка”г”: За участие в търг- 50лв./петдесет лева/. 
Нова подточка”д”: Общинския съветник получава възнаграждение за 
пътни и други разноски, свързани с работата  на Общински съвет  не-
повече от 120лв./сто и двадесет лева/ на месец. 
Променя се ал.3 със следния текст: Вмъква се думата”Постоянни”. 
 
& 3. В чл.51 се създава нова ал.2 със следния текст:” Всеки общински 
съветник е член на поне една постоянна комисия, а ал.2 става ал.3 
 
& 4. В чл. 64 се създава нова ал.3 със следното съдържание: 
"(3) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал.2 
могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се 
определя от председателя на общинския съвет в зависимост от обема на 
извършената работа, за което той информира председателския съвет на 
всеки шест месеца. Средствата се осигуряват от общинския бюджет и се 
изплащат въз основа на  договор, подписан от председателя на 
Общинския съвет и е задължителен за изплащане на договорената сума 
от кмета  на общината." 

& 5. В чл. 127 се създава  ал. 2 със следното съдържание: 
 (2) Кметът на общината предоставя ежемесечна информация на редовно 
заседание на общинския съвет за: 



1. сделки , сключени от Кмета на общината и надвишаващи сумата от 

1 000 лв; 

2. започнати и приключени съдебни производства, по които общината е 
страна 
& 6. В чл. 133, ал.1 след думата комисии, текста отпада . Ал.2 запазва 
съдържанието си. 

 
 
 
 

Общ брой на общинските съветници:   21  
Присъствали:                                                    19  
Гласували:           19 
“ЗА”        15 
“ПРОТИВ”          0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”       4 
 
 
 
   
 
АНТОН ВЛАХОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


