
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ 

 

От: ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ в качеството си на 

общински съветник от състава на ОбС Горна Оряховица и 

Председател на Общински съвет Горна Оряховица 

 

Относно: Изменение и допълнение в разпоредбата на чл.69, т.5 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Горна 

Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация 

 

Мотиви: 1.Причини, които налагат приемането: В чл.69, т-5 от Правилник 

за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

/ПОДОС/, накратко наричан по долу ПРАВИЛНИКА, ОбС Горна 

Оряховица е уредил възнаграждението на общинския съветник от състава 

на ОбС Горна Оряховица. Досегашният текст казва следното: 

„Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участия в 

заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии през 

конкретния месец в размер на 60 % /шестдесет процента/ от средната 

брутна работна заплата в общинската администрация на община Горна 

Оряховица за съответния месец.“ По този начин текстът въвежда 

неяснота и създава предпоставки за неправилно тълкуване, досежно 

социалните придобивки на общинските съветници. Налице са множество 

съдебни спорове, за това дали общинските съветници следва да бъдат 

осигурени за всички работни дни от месеца или само за дните, когато са 

заети с работата в Общинския съвет. За да избегне подобен род 

неудобства, законодателят в крайна сметка е решил да регламентира този 

вид обществени взаимоотношения, като е заложил в измененията на 

действащата нормативна уредба това да бъдат само дните през, които 

общинският съветник е ангажиран с работата на Общинския съвет. В 

чл.69, т.5 от ПРАВИЛНИКА следва да отпадне терминът „месечно 

възнаграждение“ и разпоредбата да придобие редакция, съобразена с 

чл.34, ал.1 от ЗМСМА. Ал.2 на чл.34 от ЗМСМА определя общият размер 

на възнаграждението на общинския съветник. Изменението на 

ПРАВИЛНИКА е разгледано на заседание на ВК по приемане на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Горна 

Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. На заседанието с 5 /пет/ гласа „ЗА“, 0 /нула/ гласа 



„ПРОТИВ“ и 1 /един/ глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ е прието изменението 

направено по време на дебатите в комисията, досежно увеличението на 

размера на възнаграждението от 60 % на 70 % от средната брутна работна 

заплата в общинската администрация на Община Горна Оряховица за 

съответния месец. Ето защо се предлага на ОбС Горна Оряховица да 

измени и допълни чл.69, т.5 от Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация, като същият да се състои от две изречения 

със следната редакция. 

1. Изр. 1-во: Общинският съветник получава възнаграждение за 

участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. 

2. Изр. 2-ро: Размерът на възнаграждението е 70 % /седемдесет 

процента/ от средната брутна работна заплата в общинската 

администрация на Община Горна Оряховица за съответния месец.  

2. Целите, които се поставят с изменението: да се избегнат 

неяснотите и предпоставките, създаващи неправилно тълкуване на 

разпоредби уреждащи обществени отношения свързани със социалните 

придобивки на общинските съветници.  

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

уредба: изменението ще доведе до промени във финансовите показатели, 

заложени в общинския бюджет, касаещи възнаграждението на общинските 

съветници и социалните придобивки свързани с него. Евентуалното им 

увеличение би се компенсирало със средствата от неявилите се на 

заседания общински съветници.  

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, 

ако има такива: очакваните резултати са същите като целите, които се 

поставят с изменението. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: касае се за 

изменение и допълнение на акт на Общинския съвет, който се приравнява 

към подзаконов нормативен акт и е съобразен изцяло с националното 

законодателство на Р. България. Същият не е свързан и не е в съответствие 

с норми от правото на Европейския съюз. 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Горна 

Оряховица да ва вземе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23, връзка с ал.2 и ал.3 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация Общински съвет 

Горна Оряховица изменя и допълва Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, по следния начин: 

Чл.69, т.5 да се състои от две изречения със следната редакция. 



1. Изр. 1-во: Общинският съветник получава възнаграждение за 

участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. 

2. Изр. 2-ро: Размерът на възнаграждението е 70 % /седемдесет 

процента/ от средната брутна работна заплата в общинската 

администрация на Община Горна Оряховица за съответния месец.  

 

Изготвил, 

Адвокат Иван Илиев: 

 

Председател на 

ОбС Горна Оряховица, 

Даниел Георгиев Костадинов: 


