РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-506
Ловеч, 15.12.2015 год.
В Областна администрация Ловеч, с входящ № АК–01–125/08.12.2015 г. е
постъпил протокол № 2 на Общински съвет Ябланица от проведено заседание на
25.11.2015 г.
След като извърших проверка и преценка на същия, относно неговата
законосъобразност,
от
фактическа
и
правна
страна
установих,
че
при
вземане на Решение № 6 от 25.11.2015 г. и № 7 от 25.11.2015 г. не са съобразени относимите
законови норми.
1. Решение № 6/25.11.2015 г. на Общински съвет Ябланица, относно
„Приемане на решение на основание чл. 34, ал.1 от ЗМСМА".
Според същото „ За изпълнение на своите задължения – разработване и предлагане на
решения по местни проблеми, запознаване с постъпилите материали в Общински съвет,
обсъждане с експерти и консултанти, подготовка за заседанията на комисиите и за заседанията
на Общински съвет, както и за други дейности, свързани с правомощията на общинския
съветник, общинските съветници получават месечно възнаграждение в размер на 60 на сто от
средната работна заплата в Общинската администрация за последния месец от предходното
тримесечие.“
Прието по този начин Решение № 6/ 25.11.2015 г. не съответства на императивната
разпоредба на чл. 34, ал. 2, т.2 от ЗМСМА.
В чл.34, ал.2, т.2 от ЗМСМА е регламентирано „Общият размер на възнаграждението на
общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна
работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население
до 100 000 души.“
2. Решение № 7/25.11.2015 г. на Общински съвет Ябланица, относно „Приемане на
решение на основание чл. 26, ал.1 от ЗМСМА".
Съгласно същото: „Общински съвет определя възнаграждението на председателя в размер
до 55 % от възнаграждението на кмета на общината.“

Така взетото решение от Общински съвет Ябланица е незаконосъобразно, прието в
противоречие с чл. 59, ал.2, т.4 от АПК. Същото е немотивирано, не са посочени
фактическите основания за приемането му, такива не са обективирани в друг, стоящ
вън от решението акт.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет определя размера на
възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност
на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя
пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на
възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от
възнаграждението на кмета на общината
Видно от разискванията преди вземане на решението, може да се направи извод, че
определеното възнаграждение - в размер на до 55% от възнаграждението на кмета на общината
- се отнася за четири часов работен ден на председателя на Общински съвет Ябланица, който
ще бъде на основен трудов договор към „ВиК“ АД – гр. Ловеч
Ако се приеме, че това е волята на колективния орган, то е нарушено съотношението
между продължителността на работното време на председателя и възнаграждението му, а
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именно: при 4 часов работен ден, следва възнаграждението да е определено до 45% от
възнаграждението на кмета на общината.
Считам, че допуснатите незаконосъобразности в Решение № 6 и № 7 от
Протокол № 2/25.11.2015 г. на Общински съвет Ябланица могат да бъдат отстранени
чрез ново обсъждане на същите.
Ето защо, на основание чл. 31, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за
администрацията и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

ВРЪЩАМ за ново обсъждане в Общински съвет Ябланица Решение № 6 от
25.11.2015 г. и Решение № 7 от 25.11.2015 г. при съобразяване с мотивите на
настоящата заповед.
На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет Ябланица, а на Кмета на Община Ябланица за сведение.

ИРИНА МИТЕВА
Областен управител
на област Ловеч
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