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ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОДЗАКОНОВ 

НОРМАТИВЕН АКТ - ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ 

С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТА 2019 – 2023 ГОДИНА 

(Приет с Решение №3 по Протокол №2/25.11.2015г.  

 

         I. Навсякъде в Правилника за организацията и дейността на общински съвет Якимово, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 

година мандат 2015 – 2019 г., се заменя с мандат 2019 – 2023 г. 

          II.  Във Глава II „Общински съвет“. 

          1. Сега действащият текст на чл. 5, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

за мандата 2019 – 2023 година. 

         Чл. 5. /1/ Общинският съвет се състои от 11 съветници и заседава в сградата на община 

Якимово поне дванадесет пъти в годината. Заседанията по възможност се провеждат в третата 

десетдневка на месеца. 

          Предложение за изменение на чл.5, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандата 2019 – 2023 година. 

           Чл. 5. /1/ Общинският съвет се състои от 11 съветници и заседава в сградата на община 

Якимово поне дванадесет пъти в годината. Заседанията по възможност се провеждат в третата 

десетдневка на месеца. 

          III.  Във Глава IV „Ръководство на Общински съвет“. 

          1. Сега действащият текст на чл. 15, ал. 4, т.7 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година. 

          Чл. 15./1/ Председателят на общинския съвет: 

          /4/ Заместник-председателите на общинския съвет: 

           7. заместник-председателите получават възнаграждение в размер на 38.5% от 

възнаграждението на председателя на общинския съвет.  
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Предложение за изменение на текста на т.7 на чл.15, ал.4 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година. 

Чл. 15./1/ Председателят на общинския съвет: 

          /4/ Заместник-председателите на общинския съвет: 

           7. заместник-председателите получават възнаграждение в размер на 38.5% от 

възнаграждението на председателя на общинския съвет.  

           2. Сега действащият текст на чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Якимово неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандата 2019 – 2023 година. 

Чл. 16. Председателят на общинския съвет получава възнаграждение в размер на 80 %на сто 

от заплатата на кмета на общината, съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, а необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките 

на бюджета, предвиден за общинския съвет. 

Предложение за изменение на текста на чл.16 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година. 

Чл. 16. Председателят на общинския съвет получава възнаграждение в размер на 80 на сто от 

заплатата на кмета на общината, съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, а необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките 

на бюджета, предвиден за общинския съвет. 

IV.  Във Глава VIII „Подготовка и провеждане на засадения на общински съвет“. 

1. Сега действащият текст на чл. 53 от Правилника за организацията и дейността на 

общински съветЯкимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандата 2019 – 2023 година. 

           Чл. 53. Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко  единадесет пъти в 

годината. 

Предложение за изменение на текста на чл.53 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година. 

Чл. 53. Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината. 

2. Сега действащият текст на чл. 61, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 

на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандата 2019 – 2023 година. 

Чл. 61 /1/ Заседанията на общински съвет Якимово са открити . 

Предложение за отмяна на текста чл.61, ал.1 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година. 

 

   V. Във Глава ХІII „Предходни и заключителни разпоредби“. 

         1. Отменя се параграф § 5  

2. Сега действащият  Правилника за организацията и дейността на общински съвет 

Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 

2019 – 2023 година. 



 Този правилник е приет с Решение №03 по Протокол №2/25.11.2015 г на заседание на 

oбщински съвет Якимовои влиза в сила от деня на приемането му. 

 

             Временна комисия определена с Решение № 30 

             от Протокол № 4/31.01.2020 г. на Об.С.-Якимово 

                                         Деян Боянов Георгиев 

                                         Славчо Теофилов Савов   

                                  Светослава Александрова Славчева 

                                  Владислав Иванов Иванов      

 


