
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН 

 
 
                     
           Уважаеми съграждани, Правилникът за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Смолян е приет с Решение № 8/08.12.2003г. с последващи множество изменения 
и допълнения, последното от които е Решение № 60/15.01.2016 г. 
          Въпреки, че обществените отношения касаещи работата на Общинските съвети са 
уредени в ЗМСМА и в частност с Правилниците, постоянно възниква необходимост от 
допълване и изменения на последните, съобразно специфичните условия за отделните 
Общински съвети. Такава необходимост с оглед наличието на празноти в Правилника ни 
възникна и на проведеното заседание на 27.02.2017 г. в Общинския съвет. С оглед  по-
голямата ефективност и подобряване организацията в работата на  Общинския съвет  и  
взаимодействието му с Общинската администрация, както и по изпълнение на 
контролните му функции, считаме, че е необходимо допълнение и изменение в 
настоящия правилник. С тези изменения ще се постигнат следните цели: 

1. Своевременно изготвяне и депозиране в деловодството на докладните записки и 
спазване на нормативно-регламентираните срокове от вносителите. 

2. Да се подобри организацията  на работата на постоянните комисии и Общинския 
съвет. 

3. При предварителното определяне на дните на заседанията на постоянните 
комисии на Общинския съвет, на заседанията на Общинския съвет,  общинските 
съветници, представителите на общинската администрация и други 
заинтересувани лица, ще могат своевременно да се подготвят и да организират   
участието си в тях по разглежданите въпроси. 

4. Чрез внасяне на ежемесечните финансови отчети за изразходваните парични 
средства през предходния месец за външни услуги и погасяване на поетите 
задължения от Общината, Общинският съвет ще осъществява по добре 
контролните си функции. Ще  има по-голяма прозрачност и за гражданите на 
Община Смолян, как и за какво се изразходват финансовите средства от бюджета 
на Общината. Община Смолян продължава да изпълнява утвърдения от 
Общинския съвет оздравителен план по финансово икономическото състояние  на 
Общината. 

5. Не на последно място по важност, с оглед контролните функции на Общинския 
съвет следва да се отчете и обстоятелството, че Община Смолян все още няма 
приет Бюджет за 2017г. 

 
 


