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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ПРОВАДИЯ
ДОКЛАДНА

ЗАПИСКА

от Бисер Стефанов Денев-председател на ОбС Провадия
ОТНОСНО: Предложение за допълнение в Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет Провадия
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С решение №12-192/26.07.2012 год. на ОбС Провадия възнагражденията на
общинските съветници бяха намалени във връзка с измененията в Закона за
държавния служител и чл.34, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация. С влизането в сила на законовия текст общият размер на
възнаграждението за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна
работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното
тримесечие. Тази промяна в голяма степен е неприемлива и не отчита задълженията и
отговорностите на общинските съветници, като участници в местния законодателен
орган. Паралелно с това се наблюдава силно завишаване на всички цени, в резултат
на това разходите на общинските съветници за реализиране на публичните им
задължения се увеличиха значително. Предвид ограничените финансови
възможности на общината, в частност на Общинския съвет, съществува възможност
част от разходите на общинските съветници да бъдат осигурени от общинския
бюджет.
Предлагам на вашето внимание следния проект за
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.3 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет Провадия:
1.Приема допълнение в „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет Провадия“, както следва:
§1. В чл.16, се създава нова точка 7 със следния текст:
Чл.16, т.7 „Разходите на заместник-председателят на общинския съвет във
връзка с изпълнение на задълженията му по чл.36, ал.1, т.2 от ЗМСМА са за сметка на
бюджета на община Провадия и се изплащат месечно в размер до 50 лева. Разходите
се отчитат с разходооправдателни документи до пето число на следващия месец и се
изплащат до петнадесето число на този месец.“

§2. В чл.20 се създава нова ал.5 със следния текст:
Чл.20, ал.5 „Разходите на общинския съветник във връзка с изпълнение на
задълженията му по чл.36, ал.1, т.2 от ЗМСМА са за сметка на бюджета на община
Провадия и се изплащат месечно в размер до 50 лева. Разходите се отчитат с
разходооправдателни документи до пето число на следващия месец и се изплащат до
петнадесето число на този месец.“
§3. В чл.20, ал.5 става ал.6;
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
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