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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 отмяна на чл.15, ал.1, т.8 от правилника, 

както и с чл.20, ал.2, т.1, свързана с определяне размера на възнаграждението на 

общинските съветници за участие в заседания на Общински съвет. 

 

1. Причини, налагащи изменение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация : 

Извършена е проверка от страна на Върховна административна прокуратура във 

връзка с осъществяване  на надзор за законност на отделни текстове от  Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация. В тази връзка Окръжна прокуратура – Стара Загора 

след извършена проверка има намерение да протестира чл.15, ал.1, т.8 от  Правилника. 

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 30 % 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. 

 

2. Цели,които се поставят:  

- предотвратяване на съдебно производство по повод обявяване на 

незаконосъобразност на чл.15, ал.1, т.8 от правилника, като противоречащ на норми от 

по – висок по степен нормативен акт.  



3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба.  
За прилагането на изменението на чл.15, ал.1, т.8 от правилника не са 

необходими допълнителни финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета 

на Община Чирпан. За прилагането на изменението на чл.20, ал.2, т.1 от правилника са 

необходими допълнителни финансови средства в размер на около 17 хил.лв. за 2018 г., 

като сумата би могла да бъде по-малка при неявяване на общински съветници на 

заседания на Общинския съвет, които средства следва да бъдат предвидени в бюджета 

на Община Чирпан. 

4. Очаквани резултати от прилагането. 

- актуализиране на нормативната база; 

- текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Общински 

съвет – Чирпан; 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

Настоящият проект на изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с 

правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта 

за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя.  

 

 

         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 III „Ръководство на Общинския съвет”, чл.15, ал.1, т.8 се отменя. 

 

Стар текст : упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за 

издръжка на общинския съвет; 
 

 §2. 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 30 % 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 : ………………………………. 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

Председател на Общински съвет – Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………… 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 


