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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за 

участието им в специализирани органи на общинския съвет 

 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Законът за местното самоуправление и местната администрация регламентира, че 

общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на 

общинския съвет и на неговите комисии, като размерът на възнаграждението се определя с 

решение на общинския съвет. Този въпрос е уреден в Правилника за организацията и 

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

общинската администрация. 

Освен в заседания на общинския съвет и неговите комисии, законодателството 

регламентира участие на общинските съветници и в други специализирани органи – напр. 

комисии по провеждане на търгове или по други поводи, както и в комисии, чието 

функциониране е уредено в специални закони. 

За да уреди овъзмездяването на положения труд в такива случаи, Законодателят е въвел 

нормата на чл.34, ал.8, която постановява, че възнаграждението по ал.2 от същия член не 

включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието 

си в специализирани органи на общинския съвет. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.34, ал.ал. 2 и 8 от същия, Общински съвет – 

Елена: 
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1. Определя еднократно възнаграждение на общинските съветници в община Елена за 

участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2016 година в размер 

на 250 лв. 

2. Възнаграждението по т. 1 да се начисли и изплати към месечните възнаграждения 

на общинските съветници за месец януари 2017 г., при спазване на условията на чл. 

34, ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 

 

 

 

С уважение, 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 


