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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                                                                                            

РОДОПИ     

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

            от  ГЕОРГИ  ТАШЕВ – Председател на ОбС 

 

 

     ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ И НА 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

        В чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, постоянните комисия и на 

общинската администрация е предвидено, че председателят на общинския съвет получава възнаграждение в 

размер равен на основното месечно възнаграждение на кмета на общината, като същото се утвърждава с решение 

на общинския съвет. С чл. 23, ал.4 от същия правилник е уредено, че общият размер на възнаграждението на 

общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 60 на сто от средната брутна работна заплата в 

общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.  

Предвид настъпили промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

възнаграждението на общинските съветници, на основание Чл. 34, ал. 2 е намалено от 60 %  на 30 % от средната 

брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец на предходното тримесечие, а на 

основание Чл. 26, ал.1 възнаграждението на Председателя на ОбС е намалено от 100 % на 90 % от 

възнаграждението на кмета на Общината. Тази промяна влиза в сила от 01.07.2012 г. и в тази връзка е необходимо 

Общинският съвет да актуализира съответните норми от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, постоянните комисия и на общинската администрация. 

              

      Предвид гореизложеното и на основание чл.7, ал.1 и чл. 17, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл. 79 АПК, 

чл. 21, ал.2 и 3 ЗМСМА, предлагам да вземете следното                        

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  

      Приема Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, като: 

 Чл.19 придобива следната редакция: Председателят на общинския съвет получава възнаграждение в 

размер до 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината. Възнаграждението се утвърждава с решение на 

общинския съвет. 

 Чл. 23, ал.4 придобива следната редакция: Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за 

един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за 

последния месец от предходното тримесечие. 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ: 

 

          ГЕОРГИ ТАШЕВ 

 
 

 

 

 

 

 


