
 
МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
На вашето внимание  е предоставен за обсъждане и приемане Проект 

за изменениеи допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на 
Община Смолян. МОТИВИТЕ за предложенията са следните: 

1. Причини, които налагат приемането на предложения проект за 
изменение и допълнение на „Правилника”: 

Работата, правата и задълженията на Общинските съвети са 
регламентирани и уредени в Закон за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/. Съгласно чл.21, ал.2 и ал.3 от същия ОбС приема 
правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, в т. 
ч. и „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”. В последните няколко заседания на ОбС бяха 
констатирани много празноти и процедурни проблеми. Затова, с оглед 
подобряване организацията на работата на Съвета и постоянните комисии 
към него, за нас като общински съветници възникна неотложен ангажимент 
да предприемем своевременни действия за промени, изменения и 
допълнения, който да намерят отражения в действащия Правилник. 

2. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и 
допълнения: 

Да се актуализира и синхронизира Правилникът за организацията 
и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с 
общинската администрация на Община Смолян” в съответствие с 
действащата нормативна уредба.Своевременно изготвяне и завеждане в 
деловодството на общината на всички докладни запискис проектите за 
решения при стриктно спазване на нормативно-регламентираните срокове. 
Това от своя страна ще доведе до подобряване на организацията в работата 
на постоянните комисии и на заседанията на Общинския съвет.Освен това 
ще се постигне желаната прогнозируемост за дните,в които се насрочват 
заседания на Съвета и постоянните комисии към него. Друга наша цел е да 
има по-голяма публичност, достъпност, прозрачност и информираност на 
всички заинтересовани страни за работата на ОбС. Своевременен 
ежемесечен контрол за всички направени разходи и поети ангажиментиот 
Община Смолян. 

Ефектът на измененията и допълненията на действащите норми е 
обвързан и с разписване на ясни и справедливи правила относно 



възнагражденията на общинските съветници, които не присъстват на 
редовно свикани заседания на ОбС.  

3. Очаквани резултати от проекта за  изменения и допълнения в 
Правилника. 

Пълно съответствие на Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на 
Община Смолян с действащата нормативна уредба в областта на местното 
самоуправление и по-добър синхрон между Съвета и общинската 
администрация. 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новия 
Правилник. 

За прилагане на Проекта за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с 
общинската администрация на Община Смолян не са необходими 
допълнителни финансови средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи 

на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на 
местните власти, което съответства на целите, поставени с предлагания 
Проект. 

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с 
общинската администрация на Община Смолян е подзаконов нормативен 
акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е 
предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното 
самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази 
материя. Предлаганите промени не противоречат на норми от по-висока 
йерархия и на европейското законодателство. 
 


