Проект!

за изменение на Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет гр. Главиница,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
Действащ текст
Чл.4 (3) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по
решение на председателския съвет.
Чл.17 Председателският съвет се формират от:
1. Председателя на Общинския съвет;
2. Ръководителите на групите съветници;
Чл.18 Председателският съвет подпомага дейността на Председателя на Общинския
съвет, като:
1. разработва проект за дневен ред на заседанията;
2. провежда политически консултации във връзка с дейността на Общинския
съвет;
3. предлага състав на делегации за международни контакти;
4. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по
обществено значими въпроси на Общината.
Чл.24. (2) В общото събрание на населението, участват кмета на общината и членове на
председателския съвет с право на съвещателен глас.
Чл.53 (2) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал.1 могат да
получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от Председателския
съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор,
подписан от кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.
Чл.57 (1) В изпълнение на приетите планове председателят на Общинския съвет,
подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 10 дни преди
датата на заседанието.
(4) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството
на Общинския съвет исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния
ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.
(5) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено
значими въпроси, се връщат на подателя им от звеното по чл. 29а от ЗМСМА в 3-дневен срок
след разглеждането им от председателския съвет.

Проект на изменение
§1. Отменя ал.3, чл.4;
§2. Отменя чл.17, т.1 и 2;
§3. Изменя чл.18 Председателят на Общинския съвет подпомаган от Председателите на
Постоянни комисии:
§4. Изменя чл.24. (2) В общото събрание на населението, участват кмета на общината и
Председателя на Общински съвет с право на съвещателен глас.

§5. Изменя чл.53 (2) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по
ал.1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя в
зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от
кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.
§6. Изменя ал.1, чл.57 В изпълнение на приетите планове председателят на
Общинския съвет, подпомаган от Председателите на постоянните комисии, подготвя проект
за дневен ред най-малко 10 дни преди датата на заседанието.
§7. Изменя ал.4, чл.57 Председателят на Общински съвет разглежда по реда на
постъпването им в деловодството на Общинския съвет исканията по предходната алинея
и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими
въпроси.
§8. Изменя ал.5, чл.57 Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които
не са по обществено значими въпроси, се връщат на подателя им от звеното по чл. 29а от
ЗМСМА в 3-дневен срок след разглеждането им.
§9. Добавя параграф 3 Измененията на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация е
приет с решение №…. от протокол №…./……..2021 год. на Общински съвет гр. Главиница влиза в сила от датата на приемането.

……/пп/...…
Месут Алиш
/Председател на ОбС – Главиница/

