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ДОКЛАД 
 

от Светла Боянчева - Председател на Временна комисия 

 за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността 

на Общински  съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му  

с общинската администрация 
 

 

Относно: Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 

Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

С решение № 2 на заседанието, проведено на 18.11.2019 г. Общински съвет – Гълъбово 

избра временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността 

на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019-

2023 г. в състав от пет общински съветници: 

Светла Боянчева – председател 

Данаила Колева – член 

Георги Анастасов – член 

Денислав Палазов – член 

Стефан Николов – член 

 

Комисията изработи проект за Правилник, след като обсъди и прие всяка една от 

разпоредбите на правилника текст по текст. 

На заседанието, проведено на 03.01.2020 г. комисията единодушно прие окончателния 

проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и възложи на председателя да 

публикува проекта при спазване изискванията на чл.26 ал.3 от ЗНА. 

 

Проектът на Правилника е изготвен при следните МОТИВИ: 

 

На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, 

които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган 

урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с 

общинската администрация. 

 

При изработване на проекта  са взети предвид недостатъците  на  правилника, действащ 

през предходния мандат. Търсено  е  избягване на  противоречието му с нормативни  актове от 

по-висока  степен. Запазват се разпоредбите му, утвърдени  в практиката и съответстващи на 

законите в Република България. Направен е систематичен анализ, въз основа на който актът в 

повечето от частите му е изцяло преструктуриран, въведени са и нови норми. В настоящия 

проект нормите са по-добре систематизирани и подредени. Целта е да се постигне по–голяма 

яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане. Подредбата на нормите следва 

процесите, които протичат в работата на съвета от самото  начало (структуриране, 
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ръководство, постоянни комисии, внасянето на предложения за решения и др.) до техния край 

(обявяването на приетите актове).  

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати: 

В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет - Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба 

на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до 

законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет - Гълъбово. 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новия правилник. 

Прилагането  на  новата  уредба  е  свързана с  изразходването  на финансови  средства  

от бюджета на  общината. Съгласно чл.94 и сл. от Закона за публичните финанси, 

Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. разходите за 

издръжка на Общинския съвет и разходите за възнаграждения на общинските съветници. 

Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се 

съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, респективно с 

изискванията на чл.26 и чл.34 от ЗМСМА. 

 Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е 

разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. (Ратифицирана със 

закон, приет от 37-о Народно събрание на 17.03.1995 г. - ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.,издадена от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2000 г., в 

сила от 1.09.1995 г). Тази харта е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в 

правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на 

потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото 

настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи 

на издаване на основание чл.21 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са 

разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление. 

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Гълъбово – сектор 

„Общински съвет“. На основание чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.77 

от Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен 

срок от публикуване на настоящия проект да направят писмени предложения и да 

изразят становища, които да депозират в деловодството на Общински съвет – Гълъбово 

или изпратени на е-mail: obsavet.galabovo@gmail.com. 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председател ВрК, създ.с реш.№ 2/18.11.2019 г. 
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