ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЪЛГОПОЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Група Общински съветници
Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Дългопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с подобряване взаимодействието между Общински съвет, Общинска
администрация, както и осъществяване на обществен контрол върху дейността на Общинска
администрация и във връзка със ЗДБРБ за 2017г., правим предложение за промяна в
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Дългопол, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
I.Причини и мотиви за изменение и допълнение на Правилника:
С § 120 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси са
направени изменения и допълнения на чл. 34 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА). Според редакцията на чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА „Общинският
съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на
неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет,
прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници”. Приета е алинея 8 със
следния текст: „Възнаграждението по ал. 2 не включва възнаграждението, което общинските
съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет”.
От 01.01.2014г. влиза в сила и изменението на ал.2 на същия член, с което се променя и
общият размер на възнаграждението на общинските съветници като се дава възможност то да
достига до 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за
съответния месец.
С приемането на ЗДБРБ за 2017г. е променен размерът на средствата за представителни
разходи за общинските съвети, който не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен
размер на разходите за издръжка за дейност „Общински съвети“.
С оглед съответствието на Правилника със Закона за местното самоуправление и местната
администрация и ЗДРБ за 2017г., следва да бъдат изменени тези негови разпоредби, които
касаят получаването на възнаграждение от общинските съветници за участие в заседанията на
общинския съвет и неговите комисии, представителните разходи на Общински съвет, както и да
се предвиди възможност за получаване на допълнително възнаграждение за участие на
Общински съветници в специализирани органи към Общински съвет-Дългопол.
II. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Правилника:
С промяната на размера на възнагражденията на общинските съветници се цели
подобряване на мотивацията им за участие в работата на Общинския съвет. Освен това се
променя и философията на заплащане на възнагражденията, като получаването им се поставя в
1

зависимост от присъствието на общинските съветници на заседания на Общинския съвет и на
постоянните комисии към него.
III. Очаквани резултати от приемане на изменението и допълнението на
Правилника:
С настоящата промяна максималния размер на възнаграждението за един месец /50% от
средната брутна работна заплата за общинската администрация/ може да получи само
общински съветник, който е присъствал на заседание на ОбС, участвал е в гласуването на
точките от дневния ред за заседанието и е присъствал на поне две заседания на постоянни
комисии, на които е член.
Намаляване на безпричинното отсъствие на общински съветници от заседанията на
Общинския съвет и стимулиране на активното им участие в работата на постоянните комисии
към него.
IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника:
След промяната, не са необходими допълнителни средства за изплащане на
възнагражденията на общинските съветници. Заплащането за участие в специализирани органи
на Общински съвет е само при доказано участие в същите и проведено минимум едно заседание
за съответния месец.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз :
Проектът за изменение и допълнение на Правилника е разработен в съответствие с
правото на Европейския съюз.
Имайки предвид изложените мотиви и на основание чл. 21, ал. 3, във вр. с чл.21, ал.1, т.23,
във вр. с чл.34, ал.1, ал. 2, т.2, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК, чл.8, чл. 11, ал.3, чл.15, ал.1,
чл. 26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, ЗДБРБ за 2017г. предлагаме Общински съвет Дългопол да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общинският съвет изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Дългопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, както следва:
§1.Чл.18, ал.2 придобива вида: „(2) Бюджетът на Общински съвет включва разходи за
представителни нужди в размер на 2% от утвърдената с бюджета на общината издръжка на
Общински съвет.”
§2.Чл. 22, ал.1, т.6 придобива вида: „т. 6 Да получава възнаграждение за участието си в
заседанията на Общински съвет и в комисиите, в които е избран, както и за други разходи,
свързани с дейността му в Общински съвет в размер на 50 на сто, съгласно чл.34, ал.2 от
ЗМСМА.”
§3.Чл.22, ал.1, т.7 придобива вида: „т.7 Определя възнаграждение за всеки месец на
общински съветник за работа в специализираните органи към ОбС-Дългопол, в размер на
420лв. При неприсъствие на заседание на специализиран орган, общинските съветници не
получават възнаграждение.”
§4.Към чл.22, ал.1 се създава нова „т.8 Възнаграждението по т.6 не включва
възнаграждението, което общинските съветници могат да получат за участието си в
специализирани органи на общински съвет.”
§5.Създава се нов чл.58а:
Чл.58а (1) Общински съвет - Дългопол създава Специализиран орган „Контролен съвет
по средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020, общински земеделски и
горски фонд и туризъм”.
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т.1 Съставът на Контролния съвет се състои от председател, зам.-председател, секретар
и четирима членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя следните функции на Контролния съвет:
проверка за целесъобразност във връзка с кандидатстване и разходване на средствата от
Структурните фондове на Европейския съюз за програмен период 2014-2020; провеждане на
търгове, конкурси и разпореждане със земеделски и горски фонд, осъществяване на контрол
във връзка с туристическата дейност на територията на Община Дългопол.
(2) Общински съвет –Дългопол създава Специализиран орган „Комисия за установяване
и предотвратяване на конфликт на интереси".
т.1 Съставът на органа се състои от председател, зам.председател, секретар и двама
членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя следните функции на Контролния съвет:
изпълнява задълженията си на контролен орган по ЗПУКИ. Проверява актовете на
внесените проекти за решения за конфликт на интереси на общински служители или
общински съветници.
(3) Общински съвет –Дългопол създава Специализиран орган „Социални проекти".
т.1 Съставът на органа се състои от председател, зам.председател, секретар и двама
членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя следните функции на Контролния съвет:
проверка за целесъобразност във връзка с кандидатстване и разходване на средствата от
социалните проекти на община Дългопол, както и дейността на домашен социален
патронаж.
(4) Поименния състав на Специализираните органи се приема с Решение на Общински
съвет-Дългопол.

С уважение:

1.
2.
3.
4.
5.

Александър Александров…………………………
Радка Дукова-Русева………………………………
Недялка Филчева………………………………….
Добромир Иванов…………………………………
Борислав Николов………………………………...
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