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                  Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагаме на Вашето внимание проект за изменение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация във връзка с определяне размера на възнаграждението 

на общинските съветници за участие в заседания на Общински съвет. 

Настоящият размер на възнаграждението на общинските съветници за участие в 

заседания на Общински съвет и неговите комисии е определено през януари 2014 г. 

след влизането в сила на изменението на чл.34, ал.2 от Закона за  местното 

самоуправление и местната администрация, публикувани в ДВ, бр.1, 2014 г., в сила от 

01.01.2014 г. С това изменение се постанови, че общият размер на възнаграждението на 

общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната 

брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец - в 

общините с население до 100 000 души. Към настоящият момент общинските 

съветници към Общински съвет – Чирпан получават възнаграждение в размер на 20 % 

от средната брутна заплата в общинска администрация за съответния месец, а за 

участие в заседанията на постоянните  комисии към Общински съвет – Чирпан 

възнаграждението е в размер на 10 % от средната брутна работна заплата в общинска 

администрация в община Чирпан за съответния месец за една комисия. 

Нашето предложение е възнаграждението на общинския съветник да се промени 

и да бъде в размер на 40 % от средната брутна работна заплата в общинска 

администрация за съответния месец за всяко участие в заседание на Общински съвет – 

Чирпан, а възнаграждението за участието в заседанията на постоянните  комисии към 

Общински съвет – Чирпан да се запази в досегашния си размер. 

Мотивите за исканата промяна са следните : 

 Към момента на определяне размера на възнаграждението на общинския 

съветник – януари 2014 г., минималната заплата в страната бе 340 лева, от 

01.01.2017 г. заплатата достигна размер от 460 лева.  

 Общинските съветници имат нужда от средства за представителни 

разходи. Община Чирпан се състои освен от общинския център и от 18 

села. В задълженията на общинския съветник влиза да общува и да се 

интересува от проблемите на всички граждани на община Чирпан, 

следователно да пътува и да се среща с хора от селата, респ. общинският 

съветник има разходи за гориво и др.представителни разходи. 

 Голяма част от общинските съветници са за първи мандат съветници и не 

разполагат с необходимите опит и познания за решаване на 

всеообхватните въпроси, които се поставят пред Общински съвет. На 



общинските съветници са необходими средства за закупуване на 

специализирана литература – юридическа, техническа и др., както и да 

ползват платени консултации от специалисти, които да ги ориентират по 

конкретни въпроси от дневния ред на заседанията. 

 

         Поради гореизложеното предлагам на вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и ал.3 от Закона за  местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Чирпан приема 

следните изменения в  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - 

Чирпан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както 

следва : 

 1. В глава IV „Общински съветник”, чл.20, ал.2, т.1 придобива следната 

редакция : „Възнаграждението на общинския съветник по чл.20, ал.1, т.7 се 

определя по следния начин :  

За всяко участие в заседание на Общински съвет – Чирпан 

възнаграждението е в размер на 40 % от средната брутна работна заплата в 

общинска администрация за съответния месец.” 

 

 

 

Стар текст : „Възнаграждението на общинския съветник по чл.20, ал.1, т.7 се 

определя по следния начин :  

За всяко участие в заседание на Общински съвет – Чирпан възнаграждението е 

в размер на 20 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация за 

съответния месец” 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ : 

ИЛИЯНА АНГЕЛОВА                                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

ВНОСИТЕЛ : 

АНГЕЛ ДИМИТРОВ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

 

ВНОСИТЕЛ : 

РОСЕН ИВАНОВ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

ВНОСИТЕЛ : 

ХРИСТО СТЕФАНОВ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 


