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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

От Ерсин Сюлейман Исмаил – Председател на Общинския съвет гр. Завет 
 

 ОТНОСНО: Приемане  на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация   

 
 
             УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 
 
 Правилникът  за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  за мандат 
2015-2019 година  е приет  с Решение № 09 по Протокол № 02 от 30.11.2015 година, 
изм. и доп. с Решение №95  по Протокол№ 09 от 13.06.2016 г. 
            Правилникът  на Общински съвет Завет  е  основният  документ,  който   урежда 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация. С цел осигуряване на по- ефективна организация на 
работа на общинския съвет и неговите комисии при осъществяване на местното 
самоуправление, както и с цел  прецизиране,  при необходимост,  правилникът може да 
бъде изменен и допълнен. 

             Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание Правилник за 
изменение и  допълнение  на    правилник  за организацията и дейността на Общинския 
съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  
за мандат 2015-2019 година. 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.З, чл.34, ал.4 от Закона за местното  
самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/; чл.8 от Закона за нормативните 
актове; § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организацията 
и дейността на Общинския  съвет гр. Завет, неговите комисии  и взаимодействието  му 
с общинската  администрация. 
 
МОТИВИ:  
1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Правилника за организацията и 
дейността на Общинския  съвет гр. Завет, неговите комисии  и взаимодействието му с 
общинската  администрация,  приет с Решение № 09 по Протокол № 02/ 30.11.2015 
година, изм. и доп. с Решение №95  по Протокол№ 09 от 13.06.2016 г. на Общинския 
съвет Завет са следните: 
 

Разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 8  на Глава четвърта „Общински съветник”   на  
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, гласи: Общинските съветници 
могат да бъдат командировани в страната и чужбина, с тяхно съгласие, във връзка с 
изпълнението на техните функции, от председателя на Общинския съвет  Завет, 
като разходите  се поемат от  общинския бюджет. 



Съгласно чл.6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и 
специализации в чужбина, приета с ПМС №115 от 03.06.204 г. Заповедите  за 
командировки или специализации в чужбина на ръководителите на ведомства и 
предприятия се издават , както следва:  

т.2. за кметовете на общини, кметовете на райони и кметовете на кметства 
– от председателя на общинския съвет; за председателите  и заместник-
председателите на  общинските съвети, за общинските съветници и за кметските 
наместници – от кмета на общината; 

В тази връзка  разпоредбата на  чл. 19, ал. 1, т. 8 на  Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет  гр. Завет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация  е в противоречие с   Наредбата за 
служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС №115 от 
03.06.204 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.  
            Предвид  гореизложеното, предлагам   следния  проект  за  
 
      РЕШЕНИЕ:  
 
          На основание чл.21, ал.2  и ал.3  от  ЗМСМА   във връзка с § 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби на  Правилника за организация на работа на Общинския  
съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската 
администрация,  Общинският  съвет  гр.Завет приема: 

 
                                                            Правилник  

за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа на 
Общинския  съвет - Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с 

общинската администрация  
(Приет с Решение № 09  по Протокол № 02 от 30.11.2015г ., изм. и доп. с Решение №95  по Протокол№ 

09 от 13.06.2016 г. на Общинския съвет гр. Завет) 

 
§1. В чл.19 ал. 1 прави следните изменения: 
       1. В т. 8   премахва думите „и чужбина”; 
       2. Създава нова т.9, както следва: 
            „т. 9. Общинските съветници могат да бъдат командировани в чужбина, с 

тяхно съгласие, във връзка с изпълнението на техните функции, от Кмета на Община  
Завет, като разходите  се поемат от  общинския бюджет.” 
 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.Завет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


