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ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за изготвяне на проект на 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Дейността на Общинският съвет като колективен орган на местното 

самоуправление се урежда с Правилник за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, в 

съответствие с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА. 

Действащият в момента Правилник е в сила от 8.12.2003 г. В течение на 

годините е изменян и допълван многократно. Измененията и допълненията в основни 

закони, регламентиращи дейността и правомощията на органа за местно 

самоуправление и функционирането на местната общност, са направили някои от 

текстовете и нормите в Правилника недостатъчно ефективни и актуални. Изминалите 

15 години са период на динамични промени в дейността на общините и се счита за 

наложително и обосновано да се изготви нов правилник, който отразява и се 

съобразява с актуалното законодателство, а също така да бъде предложен за широко 

обществено обсъждане преди неговото приемане.  

С оглед необходимостта от изготвяне на нов Правилник считам, че е 

необходимо да се създаде Временна комисия, която след като анализира 

несъвършенствата и непълнотите на действащия Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация, да организира обсъждането и изготвянето на окончателен проект на 

нов Правилник и да го внесе за разглеждане и приемане в Общински съвет. 



Поради гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 3, чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам на 

Общинския съвет да приеме следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

I. На основание чл. 54, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация прекратява дейността на Временната комисия за изготвяне на 

изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, създадена с Решение № 441/14.03.2017 г. 

 

II. Създава Временна комисия за изготвяне на проект на нов Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация в състав от 9 /девет/ 

общински съветници. 

 

III. Утвърждава следния състав на Временната комисия за изготвяне на проект на 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация: 

1. Ангел Безергянов 

2. Петър Мирчев 

3. Димитър Николов 

4. Анастас Караджов 

5. Филип Топов 

6. Стефан Сабрутев 

7. Михаил Генчев 

8. Салих Аршински 

9. Костадин Василев 

 

  
 

                                                                                                                                                                                                 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Инж. Димитър Кръстанов 


