
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ 
 
От: Даниел Георгиев Костадинов в качеството си на 
общински съветник от състава на Общински съвет Горна 
Оряховица и Председател на Общински съвет Горна 
Оряховица 
 
Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му се 
общинска администрация. 
 
 
Мотиви: В деловодството на Общински съвет е постъпило предложение от общински 
съветници от състава на Общински съвет Горна Оряховица рег.инд. №859/20.12.2016 г. 
на ОбС Горна Оряховица, с което правят предложение до председателя на ОбС Горна 
Оряховица за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет Горна Оряховица, негоните комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. Инициираното предложение е досежно допълнение към 
чл.69 от ПОДОС за създаване на нова т.9 със следния текст : “ Общинският съветник 
получава за участие в извънредни заседания на Общинския съвет заплащане в 
размер на 100 /сто/ лева.“  
 По силата на чл.34, ал.1, изр.1-во от ЗМСМА, общинският съветник получава 
възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите 
комисии. Това правило е пренесено и уредено в чл.69, т.9 от ПОДОС, където е 
определен и размера на възнаграждението през конкретния месец - 60 % от средната 
брутна работна заплата в общинската администрация на Община Горна Оряховица за 
съответния месец или с 10 % по - малко от установеното в чл.34, ал.2 от ЗМСМА. 
 В редакциите на ал.1 и ал.2 на чл.35 от ПОДОС е предвидено общинският съвет 
да заседава в работен ден от седмицата - четвъртък от 09.00 часа или в друг работен 
ден, определен от Председателския съвет /ал.1/, а при събития, за които се налага 
спешно свикване на Общинския съвет, Председателят насрочва извънредно заседание, 
на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието, 
т.нар. извънредна сесия /ал.2/. 
 Предложеното от общинските съветници изменение на ПОДОС няма да е в 
противоречие със закон от по - висша степен. Общинският съвет не е постоянно 
действащ орган и при систематичното тълкуване на чл.34, ал.1, изр.1-во от ЗМСМА и 
чл.69, т.9 от ПОДОС може да се достигне до извода, че с тях се визира възнаграждение 
за участие в сесии на Общинския съвет, които се провеждат по правилата на чл.35, ал.1 
от ПОДОС, а във финансово изражение, достигнатото възнаграждение няма да 
надвишава 70 % от средната брутна работна заплата в общинската администрация на 
Община Горна Оряховица. 
 Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Горна Оряховица да 
вземе следното: 



 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 На основание чл.21, ал.3, вр. чл.34, ал.1 от ЗМСМА във връзка с Предложение от 
общински съветници от състава на Общински съвет Горна Оряховица, рег. инд. 
№859/20.12.2016 г. на ОбС Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица, реши: 
 Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на общински съвет 
Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му се общинска 
администрация, по следния начин: 

1. Текста на досегашната т.8 от чл.69 придобива следната редакция: 
„Общинският съветник получава за участие в извънредни заседания на Общинския 
съвет възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева“. 
 2. Текста на досегашната точка 8 от чл.69 става, точка 9. 
 
 Приложение: Предложение рег. инд. №859/20.12.2016 г. на ОбС Горна 
Оряховица. 
 
Изготвил: 
адвокат Иван Илиев: 
 
 
Председател на Общински 
съвет Горна Оряховица: 
Даниел Георгиев Костадинов: 


