
ДОКЛАД 
 

от временна комисия 

 за изработване на проекти за изменение и допълнение на Правилник 

за организацията и дейността на общинския  съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация  

 

 
Относно: Проекти за изменение и допълнение на Правилник  за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 
 

 С решение от 08.11.2019 г. Общински съвет – Рудозем избра временна 

комисия за изработване на проект за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, в състав: 

Председател: 

1. Николина Костадинова 

Членове: 

2. Красимир Шейков 

3. Денис Инджов  

4. Шукри Халилов  

5. Катя Хутева 

 

         На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема 

правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт 

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

които ще взаимодейства с общинската администрация. 

 

         Комисията проведе заседание на 12.11.2019 г. След като обсъди  

разпоредбите на нормативния акт глава по глава не стигна до единодушие, 

поради което предложи три проекта за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, като само един от тях следва 

да бъде приет от компетентния орган. 

 

        Предложените три проекта за изменение и допълнение на правилника са 

насочени основно към регламентацията на: възнагражденията на общинските 

съветници и председателя на общинския съвет, времетраенето на изказванията 

на общинските съветници по време на заседание и др. 

      Мотивите на представителя на групата общински съветници от Местна 

коалиция „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ) за 

предложения проект за изменение и допълнение на Правилника са следните: 



       Предвид това, че председателят на общински съвет работи на намалено 

работно време 4 часа дневно или 20 часа седмично при 5 дневна работна 

седмица месечното му възнаграждение следва да бъде намалено в размер на 50 

на сто от месечното възнаграждение на кмета на общината. 

       Възнагражденията на общинските съветници, съответно следва да бъдат 

увеличени на 50 на сто от средното брутно възнаграждение за общинска 

администрация.    По този начин би се постигнала по-голяма равнопоставеност. 

С цел осигуряване на повече време за подробно запознаване с материалите за 

сесията се предлага удължаване на срока изпращането им на отделните 

общински съветници. 

 

        От своя страна, мотивите за предложения от общинските съветници от 

групата на ПП „Движение за права и свободи” проект за изменение и 

допълнение на Правилника са следните:        

        Основен мотив за намаляването на възнаграждението на председателя на 

общински съвет  в размер 50 на сто от размера на месечното възнаграждение на 

кмета на общината, е че той участва в разни събрания на общините, на 

председателите, а няма собствен бюджет с разполагаеми средства. 

       По отношение възнагражденията на общинските съветници, намаляването е 

в размер на 50 лв. на заседание на общинския съвет и 20 лв. на заседание на 

комисии. 

       С въвеждането на санкция за неучастие в заседание на общинските 

съветници, изразяваща се в неполучаване на възнаграждения се цели  постигане 

на по-голяма дисциплина и посещаемост на заседанията. 

      Премахването на една от действащите комисии се налага поради това, че на 

комисията по законност и ТСУ 90% от разглежданите точки съвпадат. Целта е да 

на се получава безсмислено преповтаряне. 

     Намаляването на времетраенето за изказване в заседание е свързано с 

необходимостта от постигане на по-голяма стегнатост и плодотворност при 

провеждането му.  

      Общинския съветник от групата на ПП „ГЕРБ” мотивира предложения 

проект изменение и допълнение на Правилника, както следва: 

      Председателя на общински съвет, използва сътрудници от страна на 

общината, има право на командировъчни, на отпуски, прослужено време, право 

на всички тези социални и здравни придобивки, които му дава кодекса на труда, 

кодекса на здравното осигуряване и т.н. Поради това предложението е 

възнаграждението му да бъде намалено и да стане 10% от заплатата на кмета на 

общината. Предлага се възнаграждението на общинските съветници да стане 1 

лв., с надеждата в този си размер да бъде изплащано навреме. 

    Цели, които се поставят с предложените проекти за изменение и 

допълнение, очаквани резултати: 

В резултат на приемане на Проекта за изменение и допълнение Правилник 

за организацията и дейността на общинския съвет , неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри 

организацията и работата на съвета. Спестяване на финансов ресурс от 



общинския бюджет, който би могъл да се използва ежегодно за финансиране на 

дейности в различни сфери. 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на правилника. 

Съгласно чл. 94 и сл. от Закона за публичните финанси, Общинският съвет 

приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. разходите за 

издръжка на Общинския съвет и разходите за възнаграждения на общинските 

съветници. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на 

общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в 

настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от 

ЗМСМА. 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предложените изменения и допълнения са в съответствие с 

Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и с европейското законодателство (Европейска харта за 

местно самоуправление). 

 

Проектите са публикувани на интернет страницата на Община 

Рудозем-www.rudozem.bg. На основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона за 

нормативните актове и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс,  

заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване на 

настоящия проект да направят писмени предложения и да изразят 

становища,  които да депозират в деловодството на  Общински съвет – 

Рудозем на адрес:гр.Рудозем, бул. „България” № 15 или изпратени на е-mail: 

obsrud@abv.bg 

 

Председател: 

1.Николина Костадинова /п/ 

Членове: 

2. Красимир Шейков /п/ 

3. Денис Инджов /п/ 

4. Шукри Халилов /п/ 

5. Катя Хутева /п/ 
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