
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви 

предоставяме следните: 

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация             

 

1.Причини, които налагат приемането: 

 
При изработването на проекта на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация  са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 

предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и 

стабилност. 

 

В ДВ бр.62/05.08.2022 г. е публикувано ПМС №229/29.03.2022 г. за одобряване 

на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., като съгласно чл.1 

ал.1 т.2 от него, се увеличават бюджетните взаимоотношения свързани с държавна 

дейност „Общинска администрация“, считано от 1 юли 2022 г. 

Предвид инфлационните процеси в страната и цитираното по-горе 

постановление, предлагаме възнагражденията на общинските съветници да бъдат 

увеличени. с 5% спрямо утвърдените им в чл.20, ал.1, т.1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация.  

 
2.Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

  
За прилагане на измененията в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация ще бъдат необходими допълнителни финансови ресурси. Промяната в 

размера на възнаграждението на общинските съветници за участие в заседание и 

постоянна комисия като процент от средната брутна работна заплата на общинска 

администрация ще наложи актуализация на общинския бюджет в частта на дейност 

„Общински съвети“, финансирана от собствените данъчни и неданъчни приходи на 

община Елхово. 

 

3.Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива: 
  

В резултат на промяната възнагражденията на общинските съветници на община 

Елхово ще се променят съгласно ПМС №229/29.03.2022 г.  и инфлационните процеси в 

страната. 

4.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 



Предлаганите промени в Правилника не противоречат на норми от по-висока йерархия 

и на европейското законодателство. Предлаганото изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация е разработено в 

съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно 

самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на 

Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните 

нормативни актове /ЗМСМА/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху 

водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на 

местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в 

Правилника. 

  

 

 


