
 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

/приет от Общински съвет – Венец с решение № 2 по протокол № 2 / 29.11.2011 г./ 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 76 - 79 от 

Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община 

Венец в 14-дневен срок, считано от 05.01.2018 г. да депозират становища, предложения, 

препоръки и др. по проекта на Правилника в деловодството на Общински съвет при община 

Венец или на email: obs_vn@abv.bg 

 

 

МОТИВИ  

 

КЪМ  ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

1. Причини, налагащи приемането на актуализация, изменението на правилника: 

Правни основания: 

чл.21, ал.3 от ЗМСМА 

чл.26 и чл.28 от ЗНА 

чл.76 – 79 от АПК 

 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация е приет от Общински съвет – Венец, с 

решение № 2 по протокол № 2 / 29.11.2011 г. 

Изменението се налага заради получен протест до Административен съд гр.Шумен от 

П.Вълчев – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен срещу чл.5, ал.1, т.6, т.23 и т.24, 

чл.15, ал.1, т.8, чл.20, ал.1, т.3, т.5, т.6, чл.110, ал.3 и ал.4 и чл.111 от Правилника за 

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

общинската администрация, поради противоречие с нормативната регламентация от по-висок 

ранг. 

2. Цели които се поставят: 

Целите на този проект са съобразени с промените, заложени в българското 

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

 Проектът на предлагания Правилник не изисква финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

 С настоящето предложение Правилникът за организацията и дейността на Общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация съответства на 

законовите основания. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Предлаганият проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е 

подзаконов нормативен акт за прилагане на правила относно организацията на Общински 

съвет и вътрешния ред на неговата дейности е в съответствие с цитираните по-горе мотиви, 

изцяло обвързани с норми от правото на Европейския съюз. 

 Съгласно чл.26 от ЗНА проектът се публикува на интернет страницата на общината, 

като на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по 

проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Венец 

или изпращани на e-mail: obs_vn@abv.bg 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА , чл.8 от Закона за нормативните актове и във 

връзка с постъпил протест до Административен съд гр.Шумен от П.Вълчев – прокурор при 

Окръжна прокуратура гр.Шумен срещу чл.5, ал.1, т.6, т.23 и т.24, чл.15, ал.1, т.8, чл.20, 

ал.1, т.3, т.5, т.6, чл.110, ал.3 и ал.4 и чл.111 от Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Венец приема изменение на Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

както следва: 

§1  В чл. 5, ал. 1, т. 6 се правят изменения, като т.6 придобива следната  редакцията: 

„Определя размера на местните такси и цените на услугите с мнозинство повече от 

половината от общия брой общински съветници”; 

§ 2 чл. 5, ал.1, т. 23 и т. 24 се отменят; 

§3 чл. 15, ал.1, т.8 се отменя; 

§ 4 В чл.20, ал.1, т.3 се правят изменения, като т.3 придобива следната  редакцията: 

„При подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската 

избирателна комисия”; 

§ 5 В чл.20, ал.1, т. 5 се правят изменения, като т.5 придобива следната  редакцията: 

„При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради 

заболяване за повече от 6 месеца или при смърт;  
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§ 6 В чл.20, ал.1, т. 6 се правят изменения, като т.6 придобива следната  редакцията: 

„При извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на 

постоянния му адрес извън територията на общината”; 

§ 7 В чл. 110, ал.3 се правят изменения, като ал.3  придобива следната  редакцията: 

„Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на 

общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от 

получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните 

административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния 

административен съд.” 

§ 8  чл. 110, ал. 4 се отменя;  

§ 9  чл. 111 изцяло се отменя;  

 

 

 


