РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


(Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., в сила от 17.09.1991 г., изм., бр. 24 от 14.03.1995 г., изм. и доп., бр. 49 от 30.05.1995 г., бр. 65 от 21.07.1995 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., доп., бр. 122 от 19.12.1997 г., изм., бр. 33 от 24.03.1998 г., бр. 130 от 5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г., изм. и доп., бр. 154 от 28.12.1998 г., доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. и доп., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм., бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. и доп., бр. 85 от 17.10.2000 г., в сила от 17.10.2000 г., изм., бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., доп., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)



§1. В чл. 26 накрая се поставя запетая и се добавя “което не може да бъде по-голямо от една средномесечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт”.
§2. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1 думата “комисии” се заменя с “постоянни комисии”.
2.	Аленея 2 се изменя така:
  “(2) Конкретният размер на основното месечно възнаграждение на общинския съветник се определя с правилника по чл. 21, ал. 3 и не може да бъде повече от една средномесечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт.”  
  3. Създава се нова ал. 3 със следната редакция:
             “(3) За участие в постоянна комисия общинският съветник получава допълнително месечно възнаграждение в размер на 10 на сто от определеното по ал. 2 възнаграждение.”
   4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.









МОТИВИ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ



	С предложените промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация се цели установяването на единен режим при определянето на възнагражденията на председателите на общински съвети и на общинските съветници в цялата страна чрез поставянето на горна граница на получаваното от тях месечно възнаграждение. 
Съгласно установената практика се предлага да служи като база средномесечната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт
В същото време се запазва самостоятелността на самия общински съвет с приемането на правилника за организацията на дейността си да определя конкретния размер на месечното възнаграждение. 
	За членовете на постоянни комисии към общинските съвети законопроектът предвижда увеличаване на месечното им възнаграждение с 10 на сто за участие във всяка постоянна комисия. По подобен начин е уреден въпросът за възнаграждението, което получават народните представители за участието си в постоянните комисии на Народното събрание.
	С предложените промени се въвежда една разумна горна граница на получаваните възнаграждения, която кореспондира на вида и интензитета на служебните ангажименти на общинските съветници. Промените са съобразени с и възможностите на общинските съветници да упражняват постянна работа и да получават трудови и други възнаграждения. 
	Не на последно място предложените промени ще облекчат бюджетите на общинските съвети, които на някои места в страната бяха неоправдано раздути с предвидените високи разходи за възнаграждения в тях.
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