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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Д О Б Р И Ч  

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  

 
№ АдК-04-6 

 

Добрич   21.02.2014 г. 

 Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на 

приетите решения по Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – гр. Добрич, 

проведено на 11.02.2014г., установих следното:   

 С РЕШЕНИЕ 29 – 2: Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 3,  във 

връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 26, ал. 1, чл. 34, ал. 2, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация: 

І. Приема следните изменения в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация:  

1. Изречение трето на чл. 10, ал. 1 придобива следната редакция: 

„….. Размерът на възнаграждението на Председателя на Общински съвет не 

може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на Кмета на Общината.” 

2. Чл. 19, ал. 2, т. 1 придобива следната редакция: 

„За изпълнение на задълженията си, общинският съветник получава общо месечно 

възнаграждение в размер на 40 на сто от брутната работна заплата на 

Председателя на Общински съвет за съответния месец.” 

3. Чл. 51, ал. 5 придобива следната редакция: 

„Всеки общински съветник е член на поне една Постоянна комисия и може да бъде 

избран в най-много три Постоянни комисии и само в едно ръководство. 

Председателят на Общински съвет може да не бъде избиран за член на 

Постоянна комисия.” 

ІІ. Изменя свое решение № 2-3 от 22 ноември 2011 година в частта по т. І -  т.т. 7 и 12. 

ІІІ. Определя 7-членен числен състав на следните Постоянни комисии към Общински 

съвет град Добрич: 

1. ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество и европейски програми”; 

2. ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”. 

ГЛАСУВАЛИ:  34 “за”, 0 “против”, 3 “въздържали се”. 

ІV. Освобождава като член на ПК „Териториално развитие, жилищна политика и 

строителство”: 

 Галин Господинов 

V. Избира за член на ПК „Териториално развитие, жилищна политика и строителство”: 

 Иван Добрев 

ГЛАСУВАЛИ:  34 “за”, 0 “против”, 2 “въздържали се”. 

VІ. Освобождава като член на ПК „Здравеопазване и социални дейности”: 

 Ивелин Пейчев 

VІІ. Избира за член на ПК „Здравеопазване и социални дейности”: 

 д-р Желка Керанова 

ГЛАСУВАЛИ:  34 “за”, 0 “против”, 2 “въздържали се”. 
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VІІІ. Избира за членове на ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси 

общинските съветници: 

 Гюрсел Кърнак 

 Денис Номан 

ГЛАСУВАЛИ:  31 “за”, 0 “против”, 4 “въздържали се”. 

ІХ. Освобождава като член на ПК „Приватизация, следприватизационен и 

следконцесионен контрол”: 

 инж. Костадин Великов 

Х. Избира за член на ПК „Приватизация, следприватизационен и следконцесионен 

контрол”: 

 арх. Емилия Добрева 

ГЛАСУВАЛИ:  35 “за”, 0 “против”, 2 “въздържали се”. 

ХІ. Избира за членове на ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество и 

европейски програми”: 

 Галина Митева 

 Владимир Калчев 

ГЛАСУВАЛИ:  33 “за”, 0 “против”, 2 “въздържали се”. 

ХІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно 

закона, действия. 

ГЛАСУВАЛИ ЦЯЛОСТНОТО РЕШЕНИЕ: 27 “за”, 1 “против”, 8 въздържали 

се”. 

Решението е незаконосъобразно в частта по отношение на точка I, с което се 

изменя чл. 19, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

поради следните съображения: 

Изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във визирана по-горе разпоредба е прието от Общински съвет Добрич без 

да са спазени императивните процесуални разпоредби относно подготовката и приемането 

на нормативни административни актове, респективно за тяхното изменение и/ или 

допълване, установени в чл.26 и сл. от Закона за нормативните актове (ЗНА). 

 Съгласно  разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, намираща приложение по силата на 

препращащата норма на чл. 80 от АПК, при внасянето на проект на нормативен акт за 

издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на 

интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, 

като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. При извършена справка на интернет страницата на Община 

Добрич се констатира, че докладната записка от Председателя на ПК „Бюджет, финанси и 

данъчна политика“ към Общински съвет Добрич, с която се предлага изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ведно с проекта 

на нормативен акт е публикувана на интернет страницата на Община Добрич, като 

съдържанието на текста на чл.19, ал.2, т.1 е следното: „За изпълнение на задълженията си 

общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на една минимална 

работна заплата, определена за страната със съответно ПМС, но не повече от 70 на сто от 

брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец.” При 

приемането на настоящото решение от Общински съвет Добрич са извършени промени в 

текста на чл. 19, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

които не са се съдържали в докладната записка на Председателя на ПК „Бюджет, финанси 

и данъчна политика“ публикувана на интернет страницата на общината, а са добавени на 

самото заседание на общинския съвет. Промененият текст е придобил следното 

съдържание: „За изпълнение на задълженията си, общинският съветник получава общо 

месечно възнаграждение в размер на 40 на сто от брутната работна заплата на 

Председателя на Общински съвет за съответния месец.” По този начин е нарушена 

разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, като са внесени 
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измененията и допълнения в нормативния акт, за които не е предоставена възможност на 

граждани и организации да изразят становище или да дадат предложение по проекта на 

нормативен акт. 

           Предвид на това, че измененията в чл.19, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация са извършени на самото заседание на Общински съвет 

Добрич, за същите липсват мотиви на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове,  

Въпреки това, в противоречие на чл.28, ал.3 от същия закон Общински съвет Добрич е 

обсъдил и приел настоящото решение в тази му част. 

Освен това, разпоредба на чл.34, ал.2 от ЗМСМА определя, че  общият размер на 

възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на 

сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец 

- в общините с население над 100 000 души, съответно от средната брутна работна заплата 

на общинската администрация за съответния месец - в общините с население до 100 000 

души. При изменението на текста на чл.19, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, не са посочени мотиви обосноваващи реда за определяне 

възнаграждението на общинските съветници от Общински съвет Добрич съобразно 

населението на Община град Добрич. 

Във връзка с горното, Общинския съвет – гр. Добрич следва да отмени решението в 

частта по отношение на точка I, с което се изменя чл. 19, ал. 2, т. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, поради неговата 

незаконосъобразност. 

  С оглед на гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за 

администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 29-2, в частта по отношение на 

точка I, с което се изменя чл. 19, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, по Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – гр. Добрич, 

проведено на 11.02.2014 г., с указание за неговата отмяна. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет - 

Добрич и на деловодството за сведение и изпълнение. 

 

 

             ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…………..(п)………….. 

                            (НЕДКО МАРЧЕВ) 
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