
 
 
 
 

 
 

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) 
 

I. Причините, които налагат приемане на Правилник за изменение и 
допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 
Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската  администрация 
мандат 2019 – 2023 г., са както следва:  

От приемането на Правилника до настоящия момент ЗМСМА беше изменена три 
пъти, като  при всички изменения на Общинските съвети се възложиха допълнителни 
правомощия, които трябва да намерят своето изражение в настоящия Правилник. Освен 
това, при извършена съпоставка на разпоредбите на Правилника и ЗМСМА се 
констатираха разпоредби, които се нуждаят от прецизиране.   

II.  Основни цели, които се поставят:  
С приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Oбщинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската  администрация мандат 2019 – 2023 г. се цели 
същата да се приведе в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Oбщинския 
съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската  администрация 
мандат 2019 – 2023 г., както и самия Правилник не са необходими.  

IV. Очаквани резултати: След приемане на Правилника за изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Oбщинския съвет Завет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската  администрация мандат 2019 – 
2023 г., очакваните резултати са свързани със законосъобразно протичане на 
организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
Настоящият проект за изменение 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. 
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