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МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК 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 нов 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация. 

 МОТИВИТЕ за предложението са следните: 

1. Причини, които налагат приемането на предложения проект: 

Работата, правата и задълженията на Общинските съвети са 

регламентирани и уредени в Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/. Съгласно чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от същия, Общинският 

съвет 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”. 

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. През 

последната една година към Общинския съвет са отправени редица предложения, 

бележки и становища за извършване на съществени промени, изменения и 

допълнения. Само по себе си това обстоятелство предполага стремеж към 

изготвянето на нов правилник, в който да се отразят по-пълно целесъобразните 

препоръки и становища за промени. Налице са и нови тенденции във 

взаимодействието между Общинския съвет и общинската администрация, и 

засилване функциите на органа за местно самоуправление по отношение близкия 

и ефективен контрол върху администрацията, на основата на промените в 

законодателството, регламентиращи спазването на определени правила и норми в 

областта на общинското бюджетиране.  

2. Цели, които се поставят: 

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 записки с 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. Друга наша цел е да има по-голяма публичност, 
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достъпност, прозрачност и информираност на всички заинтересовани страни за 

работата на Общински съвет.  

Ефектът 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: 

Пълно съответствие на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, 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 нов Правилник 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 нов Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация  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. 

 

 

 


