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ПРЕДСЕдАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИТОВО 

МОТ И В 11 

за юмt11Снне н доm.пнеиие на Правмк"" эа орrанюацмта и деRността на 

Общюкк11 сьвет- С1tт0во приет с Реше1111е № 101123.12.2015 r. 

1. Пр11ч111111. ~011то ивлвгат изме11е1111ето •• nonъл1tc11 tteтo 

Ос11rуриване 11а О'ЬЭМОЖtlОСТ постоянно прнсъстоне 1to ръководството на съоещ подобрн0а11е на 

коорднна.щurrа 11а деR110С1Та, свързана с подrотовката 11 орmнизацията t1a заседа11нята 11n ком-.1сните и 
съвета, приема 11а rрnжданн 11 взаи.модействието с обоон1ската администрация. 

1. Пели. L"OIПO се пкn1tмт 

Поnоброаие на работаn на съвета cninaнa с оодrотовквn 11 оргаюоаципа ка эасеминnа на 
комисюrте и съвета, пр11ема на rраждани 11 взаимод.еnств11сто с обЩ11.нската адNни11стращ1•. 

3. Ф1111а11сов1111 nnyr11срs:аства.11еобхол11м11 за 111ме11с1111ето 11 11опъл11е1111ето 

6юджеmи средства в рамките 11а допустиr.п.IJI лимит сьr11ас110 ЗМСМА за nзнаrраждсн•tс 11а ръководния 

орган. 

4. Оча~;;ван11 WYJП!Dt от HJ \tertcн11eтo н 1101rь."111e1нtttt1o. tt~лючwre..l'fнo Фнна нсо11t• 1iso им1 та.:иаа 

Значително подобРJ1'8ан&на работата а интерес на общината м rражданмте. 

S. Анализ u съОТRетmне с пnаRОТО на Евооnсnскии n.юi 

Лред.nаганите измене1~и11 11 доm.nttения на nравt111иика като 11одз.аконов liормативен акт е свър1ан с 

npitnaraнeтo на отдел11 11 разпоредби на Закон за MCCTliOTO самоуправление t t местната адм 111-1истрацн11, 

поради което съОТDстств11сто му с правото на ЕС е 11редонределе110 от съответстонето 11n oc11out111я закон 

с него. 

з.~„ ... ~-.: на OCНOBOllllC чп. 26, an. 2 от 3ахон 38 1юрмm1внm-е ·=··· .,,. ВJ7Ь3К8 с 'IJ1. 77 от АПК, 
эаюrтересоваюпе c:tpattll могат .u наораuт преможенн.о им юра:цт станоенwа по npoet<ra на 
К1>1<нение и AOm.JUt<ttHe 1 14-АJи:оен срок от оу6Аюсуuнето му на Инпрнет страннU8Т11 на Общнка 

Сктово и нae-mail - sj10Vo@mail Ьg llPIЩCEдA ТЕЛ НА / } ~ 

/ ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ:·····~·· 
!'ИДВАН КЯЗИМ 



ПJ'ЕдЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Пl'АВИ.ЛЯЮС ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И дЕЙНОСГТА RA ОБЩИНСКИ СЪВЕТ· СИТОВО 

1. В чл. 5, ал. 2, т. 3 след .председателя" се добавя и „заместник председателя• 

2. В чл. 5, ал. 2, т. 22 след .председателя" се добавя и „заместник председателя• 

3. в чл. 12 се добавя нова ал.3 . обе избира заместник председател по предложение на rрупите 

обЩl<нски съветници с явно rласуеане и мнозинстю повече от половината от общия брой на 

общинските съветници• 

4. в чл.14, ал. 2 в изречение последно след .се ръководи• се добавя от .заместник 

председателя или" 

5. в чл. 14 се създава нова ап. 4: 

.заместник председателят: 

1. Подпомага председателя и осъществява възложените от него дейности и замества 
председателя с писмено възлагане като иэ111>11няеа 3адъпженията му съrласно закона и този 

правилник 

2. При участие на председателя в разисквания по даден проект за решение, ръководи 
заседанието до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането 

3. моЖе да бъде избиран в състава на постоян ните и временните комисии като не получава 
отделно възнаграждение за това 

4. следи за спазването на реда по време на заседанията и на реда за заемане на местата в 

залата 

5. участва в срещи и консултации с председателите на комисии, групите общински съветници, 

представителите на политическите партии, обществени организации и граждан и съвместно с 

председателя 

б. Получава възнаграждение в размер на 50 % от въэнаграждението на председателя на 

общинския сыет без право на допъпнитепни възнаграждения и др. по КТ 

7. в Чll. 17 се добавя ноеа т. 3 .заместник председателя на общинския съвет" 

8. А11. ~ на Чll. 90 се отменя 


