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                ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  

 
2100 град Елин Пелин, площад “Независимост” №1, телефон: 0725/60212,   e-mail: obs.elinpelin@abv.bg 

 

 

ДО 
Постоянната комисия по „Законност, 
сигурност, обществен ред, граждански 
права и транспорт”  
при Общински съвет-Елин Пелин 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
(Д О К Л А Д) 

 
от Георги Любенов Костов – Председател Общински съвет Елин Пелин 

 
 

Относно: Приемане на промени в Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинската администрация. 

       
Уважаеми  дами и господа,  

Със Заповед №ОА-53/15.08.2012г. Областния управител на Софийска 

област е оспорил пред Административен съд София област Решение №330 по 
Протокол № 11/26.07.2012г. на Общински съвет-Елин Пелин, съдържащо 

следния текст: 
 
„1. Изменя чл. 23, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет- Елин Пелин, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, както следва: За 

изпълнение на задълженията си общинския съветник получава 
възнаграждение, чиито размер се определя с решение на Общинския съвет, 
прието с мнозинство  повече от половината от общия брой на съветниците и 

съгласно разпоредбите на ЗМСМА. 
2. Променя чл. 23, ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет- Елин Пелин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 
Разходите на общинския съветник  във връзка с работата му в Общинския 

съвет в размер до 50% от възнаграждението на Председателя на Общински 
съвет се поемат изцяло от бюджета на Общинския съвет, считано от 
01.07.2012г. 

Сумата се предоставя ежемесечно на общинския съветник, който 
определя  начина на разпределението й. 

Тези средства се разходват за покриване на разноски, направени от 
общинския съветник, във връзка с работата му в Общинския съвет като, но не 
само: пътни, разходи за телефон, организиране на приемни, срещи с 

избиратели, обучения, квалификации, експертизи, проучвания и други 
дейности. 

3. Променя чл. 18 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет- Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието 
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му с общинската администрация по следния начин: Председателят на 
Общинския съвет получава възнаграждение в зависимост от обема на работата, 
която извършва в размер равен на 90 % от възнаграждението на Кмета на 

Общината, което се определя от Общинския съвет.” 
 
Във връзка с гореизложеното ПРЕДЛАГАМ: 

1. Общински съвет да отмени свое Решение № 330 по протокол № 11 от 
26.07.2012г.  

Мотив: Заповед №ОА-53/15.08.2012г. Областния управител на Софийска 
област, с която се оспорва Решение №330 по протокол № 11 от 26.07.2012г. 
като противоречащо на материалния закон. 

2. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет да приеме 
изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-

Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, приет с Решение № 103/14.02.2008г. на Общински съвет-Елин 
Пелин, както следва: 

2.1 чл.23 ал.2 вместо текста „Общинският съвет може да определя  
възнаграждение на общинския съветник за участие в заседанията на общинския 
съвет и постоянните комисии в размер на 55% от средната брутна работна 

заплата в общинската  администрация  за последния месец от предходното 
тримесечие, по данни на НСИ, за заседание.” да се чете „За изпълнение на 

задълженията си общинския съветник получава възнаграждение, чиито размер 
се определя с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство  повече от 
половината от общия брой на съветниците и съгласно разпоредбите на 

ЗМСМА.” 
2.2 чл.23 ал.3 да отпадне; 

2.3 чл.23 ал.4 да се чете чл.23 ал.3; 
2.4 чл.18 вместо текста „Председателят на общинския съвет получава 

възнаграждение в зависимост от обема на работата, която извършва, в размер 

равен на Кмета на Общината, което се определя от общинския съвет.” да се чете 
„Председателят на Общинския съвет получава месечно възнаграждение за 8-
часов работен ден при 5-дневна работна седмица в размер равен на 90 % от 

месечното възнаграждение на Кмета на Общината, което се определя от 
Общинския съвет.” 

Мотив: Изменение на чл.34 ал.2 от ЗМСМА, обн.в ДВ, бр. 38 от 2012 г., в 
сила от 01.07.2012 г. 

 

 
Изготвил: 

Гинка Вълчева 
Техн.сътрудник ОбС 

 

 
С уважение, 
Председател ОбС-Елин Пелин: 

                        /Георги Костов/ 
 

 


