
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -  БЕЛОВО,   ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК 

РЕШЕНИЕ 

№   441  /  05.10.2022 г. 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 05.10.2022 г., с 

протокол № 48/ 05.10.2022 г. 

 ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на председателя на Общински съвет на 

община Белово. 

 Според чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието и 

взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са 

изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този 

нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и 

по които ще взаимодейства с общинската администрация. 

Съгласно ЗМСМА и приетия правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието и взаимодействието му с общинската 

администрация, следва да се определи възнаграждението на председателя на общинския 

съвет. 

Постъпила е докладна записка от Владимир Михайлов, общински съветник, с което 

се предлага определяне на възнаграждението на председателя. 

Изложени са доводи, че Съгласно чл.26, ал.1 от ЗМСМА общинският съвет определя 

размера на възнаграждението на председателя на общинския съвет в зависимост от 

определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението се 

определя с решение на общинския съвет и не може да надвишава 90 на сто от 

възнаграждението на кмета на общината. Съгласно чл.18 от ПОДОСБНКВОА размерът на 

възнаграждението на председателя при намалено работно време се определя 

пропорционално на неговата продължителност. 

 Общинският съвет на община Белово, след като прецени всички материали заедно и 

поотделно и с оглед становищата на постоянните комисии, счита, че предложението е 

законосъобразно и целесъобразно. Изложени са мотиви от вносителя, които общинският 

съвет изцяло споделя.                              

         Водим от горното и на основание чл. 26, ал. 1 във вр. с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.18 

от ПОДОСБНКВОА, 

        Общински съвет-Белово 

 

РЕШИ: 

 

  Определя възнаграждението на Председателя на Общински съвет на община Белово 

в размер на 80 % (осемдесет процента) от възнаграждението на Кмета на Община Белово 

при работно време с продължителност 2 (два) часа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО: 

ИВАН  АНГЕЛОВ  КЕХАЙОВ  

            
 
 

Брой на 

общинските 

съветници 

Присъствали „За” „Против” 
„Въздържали 

се” 

13 9  7  1 1 



 
 
 
 
 

С П И С Ъ К 
на Общински съвет – Белово, мандат 2019 - 2023 

за поименно гласуване  

към Решение № 441 / 05.10.2022 г.  

 

№ Име, презиме, фамилия За  Против Въздържал          

се 

1.  Стефан Василев Якимов •    

2.  Атанас  Павлов  Тасев    

3.  Велизар Здравков Илов •   

4. Владимир Петров Михайлов •   

5. Димитър Георгиев Марков •   

6. Еленко Страхилов Ветренски - - - 

7. Иван Ангелов Кехайов •   

8.  Иван Цветанов Магаранов     

9. Любомир Георгиев Калайджийски •   

10. Станислав Александров Танев  •  

11. Стефан Георгиев Стефанов   • 

12. Стойко Стойчев Стефанов •   

13.     

     

                             Общо: 13 7 1 1 

 
 
 

 


