
 

 

 

 

 

 

МОТИВИ 

КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗАВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО  МУ  С  ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАНДАТ 2019 – 2023 Г. 

(съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА) 

 

  1. Причини, които налагат изменението и допълнението на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и 

взаимодействието  му  с  общинската администрация: 

               Правно основание: 

               чл. 21, ал. 3   от ЗМСМА; 

               чл. 26 и чл.28 от ЗНА; 

               чл. 76-79 от АПК 

Съгласно 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. Във връзка с настъпилите промени в 

Закона за местното самоуправление и местната администрация публикувани в ДВ, бр. 

70 от 07.08.2020 г., които са в сила от 07.08.2020 г. и в бр. 107 от 18.12.2020 г. в сила от 

22.12.2020 г., свързани с нови задължения на общинските съветници и нови 

правомощия на общинския съвет е необходимо да се направят промени в Правилника  

за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация мандат – 2019-2023 г.  

2. Цели,  които се поставят: 

Да се актуализира и прецизира Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация  в съответствие с изискванията на  нормативната уредба. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

Предложеният проект за  изменение и допълнение  на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, не изисква финансови  средства. 

4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 

Съответствие на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 

гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на  с 

действащата нормативна уредба.  
 

Вносител, 
ЕРСИН ИСМАИЛ 

Председател на Общинския съвет гр. Завет 


