
 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

ЦОНКО ЦОНЕВ  

Кмет на Община Каварна 

 

ОТНОСНО:  Предложение за изменение в Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация на Община Каварна 

 

Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

 

Съгласно направените промени в чл.34, ал.2 от ЗМСМА /ДВ, бр.38 от 

18.05.2012г./, общият размер на възнаграждението на общинския съветник за 

един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна 

заплата в съответната общинска администрация за последния месец от 

предходното тримесечие, а на Председателя - 90% от възнаграждението на 

Кмета на Общината. Промяната влиза в сила от 1 юли 2012г. 

Във връзка с тези изменения в ЗМСМА предлагам: 

1. Да се измени чл.17 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, който в момента е със следния текст: „Председателят на 

общинския съвет получава възнаграждение в размер на 50% от 

възнаграждението на Кмета на общината за непълно работно време – 4 часа. 

Необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките на 

бюджета, предвиден за общинския съвет.” Предлагам чл.17 от Правилника да 

придобие следния текст: „Председателят на общинския съвет получава 

възнаграждение в размер на 90% от възнаграждението на Кмета на общината 

и се определя от общинския съвет в зависимост от работното време. 

Средствата се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, 

предвиден за общинския съвет.”. Настоящето изменение да влезе в сила, 

считано от 01.07.2012 г. 

 

2. Предлагам да се измени Чл. 21, ал.2 и ал.4 от настоящия Правилник, 

както следва: 

 В ал.2 числото „60”, се заменя с числото „30” 

 В ал.4 числото „50” се заменя с числото „30”    

Настоящите изменения да влязат в сила , считано от 01.07.2012 г. 

 

3. В глава Четиринадесета ”ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ” предлагам да се създаде нов § 5 със следния текст: „§ 5 



Измененията и допълненията по чл.17 и чл. 21, ал.2 и ал.4 от настоящия 

Правилник влизат в сила, считано от 01.07.2012г.” 

  

 

 

1.Причини и мотиви за приемане на настоящото изменение в 

наредбата: 

Причините за настоящото изменение е изменението на чл.34, ал.2 от 

ЗМСМА в ДВ.бр.38 от 18 май 2012 г., в сила от 01.07.2012 г. 

 

2. Цели които се поставят с предлаганите изменения на наредбата: 

Да се актуализира и синхронизира Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация на Община Каварна в съответствие с 

изискванията на ЗМСМА. 

 

3. Очаквани резултати от приеманите изменения в наредбата: 

Пълно съответствие на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация на Община Каварна с действащата нормативна уредба.  

На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове е публикуван 

проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация на Община Каварна на интернет страницата на Община 

Каварна, като след изтичане на законоустановения 14 – дневен срок 

предлагам Общински съвет да приеме следния проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.1, и ал. 2 от 

ЗМСМА Общински съвет Каварна, в Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация на Община Каварна, се направят следните 

изменения, които да влезнат в сила от 01.07.2012 г.: 

1. Чл.17 придобива следния текст: „Председателят на общинския съвет 

получава възнаграждение в размер на 90% от възнаграждението на Кмета на 

общината и се определя от общинския съвет в зависимост от работното 

време. Средствата се осигуряват от общинския бюджет в рамките на 

бюджета, предвиден за общинския съвет.” 

 

2. Чл. 21, ал.2 придобива следния текст: „Общият размер на месечното 

възнаграждение на общинския съветник е 30% от средната брутна работна 



заплата в общинска администрация за последния месец от предходното 

тримесечие.” 

 

3. Чл. 21, ал.4 придобива следния текст: „При отсъствие от заседание на 

общинския съвет или на комисия, освен в случаите по чл.23, ал.2, на 

общинския съветник му се налага  санкция в размер на 30 лева за всеки 

отделен случай. Санкциите не могат да надвишават размера на общото 

месечно възнаграждение.” 

  

Създава се нов §5 в глава четиринадесета „ПРЕХОДНИ И 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ”: 

- „§5. Измененията и допълненията по чл.17 и чл. 21, ал.2 и ал.4 от настоящия 

Правилник влизат в сила, считано от 01.07.2012 г.” 

 

Общински съвет възлага на Кмета на Общината да извърши съгласно 

закона последващите действия. 

 

 

ВНАСЯ: 

ЦОНКО ЦОНЕВ  

КМЕТ НА ОЩИНА КАВАРНА 

 

Съгласувал:……………. 

Юрист: 

 

Изготвил: 

Галя Иванова – зам.кмет 

 

 

 


