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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 75 / 19.05.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 7 / 19.05.2022 г. 

 

 

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

 

 

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните 

актове, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване с 11 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както 

следва: 
 

 Чл. 18, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание: 

(2) Общинският съветник получава възнаграждение в размер на 60 на сто от 

средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния 

месец. Общият размер на възнаграждението за един месец не може да бъде 

повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската 

администрация за съответния месец. 
 

Чл. 18, ал. 3 се отменя. 

Чл. 18, ал. 4 се изменя и придобива следното съдържание: 

(4) При отсъствие от заседание на Общинския съвет, общинският съветник се 

санкционира с 30 % от възнаграждението за съответния месец, а при отсъствие 

от заседание на постоянна комисия с 20 % от възнаграждението за съответния 

месец. Общия размер на санкцията не може да надвишава 70 % от 

възнаграждението за съответния месец. 



        

В Преходни и заключителни разпоредби, § 4 се допълва и придобива 

следното съдържание: 

 § 4. Този Правилник е приет с Решение № 13 / 12.12.2019 г. на Общински съвет 

Елена, изменен и допълнен с Решение № 157 / 29.12.2020 г., с Решение  № 75 / 

19.05.2022 г.  на Общински съвет Елена. 
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