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  ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА 

НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 

Относно: Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

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

администрация. 

 

      На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ 

задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел 

информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, 

уведомяваме всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на 

настоящото обявление на интернет страницата на Община Рудозем се приемат 

предложения и становища, относно изготвения проект за изменение и допълнение на 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 

1.  Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

Настоящото изменение и допълнение се налага във връзка с образувана 

преписка в Окръжна прокуратура гр. Смолян по надзор за законност срещу 

разпоредбите на чл.20, т.1-3, чл.21, т.1-4, чл.65, ал.1 и чл.65, ал.4 от Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация. Преценката за законосъобразност на посочените 

норми се извършва при съпоставянето им с чл.1, чл.21, ал.1 и ал.3, както и чл.23, ал.4, 

чл.24, чл.25, чл.48 и сл. от ЗМСМА. В хода на проверката е установено, че 

Председателският съвет се снабдява със собствена компетентност, а в същото време се 

състои от органи със законови правомощия. По този начин с конституирането на съвета 



се делегират и предоставят права, нормативно дадени от ЗМСМА на други органи и 

стореното е пряко противоречие с нормативното разрешение от по-висок ранг. В тази 

връзка, за да бъде изпълнена волята на законодателя се явява необходимостта от 

допълнение и изменение на Правилника. 

За да се постигне по-голяма ефективност и по-добра работа на общинския съвет  

са предвидени и отделни разпоредби относно извънредните сесии, както и норми 

относно председателството на съвета при провеждане на онлайн сесии в условията на 

извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или 

кризисна ситуация. 

 

2. Цели, които се поставят с приемане на нормативния акт: 

Постигане на съответствие на Правилник за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация с нормативните актове от по-висока степен, а именно КРБ и ЗМСМА. 

Изпълнение на законовите разпоредби както и по-добра регламентация на работата на 

общинския съвет. 

 

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

      Предложението за изменение и допълнение на Правилника не е свързано с 

разходването на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с 

ангажирането на допълнителни човешки ресурси. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането на акта: 

            Резултатите, които се очакват от изменението и допълнението на Правилника се 

свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същия.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

            Проектът за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

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

администрация е разработен в съответствие с 

правото на Европейския съюз и по-специално Европейска харта за местно 

самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и директиви на 

Европейската общност свързани с тази материя. 



 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от 

публикуване на настоящото съобщение на e-mail: oba@rudozem.bg или в деловодството 

в административната сграда на Общинска администрация - Рудозем на адрес - 

гр.Рудозем, бул.”България” № 15. 

 

Настоящите мотиви са публикувани по електронен път на 04.01.2022 г. на 

следният интернет адрес на Община Рудозем: www.rudozem.bg 

 

Приложения: 

1. Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация . 

 


