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Вх. № 197 
22.06.2020 г. 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
град Две могили 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

ГРУПАТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ КЪМ ПП ГЕРБ : 

              ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА, АХМЕД НЕДРЕТ АХМЕД, 

              ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ГАЛЯ МИТКОВА ДОДЕВА, 

              ЮЛИАНА КЪНЧЕВА ТОДОРОВА  
 
ОТНОСНО: Изменение на Правилник №1 за организацията и дейността на Общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с 

Решение №18 по Протокол № 3/20.12.2019 г. на Общински съвет – Две могили 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

В чл. 119 от Правилник №1 за организацията и дейността на Общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е уредено работното 

време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет Две могили. Съгласно 

приетия текст, Председателя на Общински съвет работи в него пет дни седмично, по осем 

часа, за което получава възнаграждение в размер на 70 (седемдесет) процента от месечното 

трудово възнаграждение на кмета на общината, а средствата се осигуряват от общинския 

бюджет в рамките на бюджета, предвиден за съвета. 

С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. бе обявено извънредно положение 

в Р България свързано с разпространението на болестта COVID-19. Това доведе до криза във 

всички сектори от икономиката на страната, реализиране на загуби от предприятия поради, 

което и приходите в общинския бюджет значително намаляха. Същевременно се 

реализираха много разходи с непредвидим характер, свързани с опазване здравето и живота 

на хората и предотвратяване разпространението на заразата. Въпреки отмяната на 

извънредното положение и въвеждането на извънредна епидемична обстановка 

последствията от икономическата криза се отразяват на бюджета на Община Две могили, 

което налага реализирането на икономии. 

Поради това с настоящия проект за изменение на Правилник №1 за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация предлагам работното време на Председателя на Общински съвет Две могили 

да е пет дни седмично по четири часа, за което да получава възнаграждение пропорционално 

на работното време. 

Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение на Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация: Промяна на работното време и 

възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Две могили. 



Финансови средства: За прилагане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация не е необходимо разходването на допълнителни финансови 

средства. 

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението 

са икономия от финансови средства, предвидении за възнаграждение на Председателя на 

Общински съвет. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганото изменение 

на Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация са в съответствие с нормативните актове 

от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинска администрация във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс 

предлагам на Общински съвет Две могили да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема Правилник за изменение Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Приложение: 1. Правилник за изменение Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

 

С уважение, 

 

Вносители: 
 

1. …………………………………/Христина Ефтимова/ 
 

2. …………………………………/Ахмед Недрет/ 
 
 

3. …………………………………/Галя Додева/ 
 

4. …………………………………/Ивайло Димитров/ 
 
 

5. …………………………………/Юлиана  Тодорова/ 
 

 
 

 

 

 

* Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за 

предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили, 

находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: 
obshtina@dvemogili.bg 


