МОТИВИ
към проекта на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация при
община Тервел.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от АПК
на заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок от датата на
публикуване за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат
депозирани в деловодството на Общински съвет – Тервел, или изпращани на email:
tervel2000@yahoo.com
На основание чл.28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:
М О Т И В И към проекта на нов Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет , неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация при община Тервел.
След извършен преглед и анализ на действащия Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с Общинска
администрация се установи, че възниква необходимост от приемане на нов такъв.
I.

ПРИЧИНИ,

КОИТО

ОРГАНИЗАЦИЯТА

И

НАЛАГАТ

ПРИЕМАНЕ

ДЕЙНОСТТА

НА

НА

ПРАВИЛНИК ЗА
СЪВЕТ , НЕГОВИТЕ

НОВ

ОБЩИНСКИ

КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

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. От приемането на сега
действащият Правилник е изминало повече от достатъчно време, за да се
направи нужният анализ на силните и слабите му страни, така че да се
направят изводи какви промени са необходими, за да бъде дейността на
нашата институция по-ефективна и публична. При изработването на проекта
за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Тервел
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация при
община Тервел са спазени принципите на необходимост, обоснованост,
откритост, прозрачност. В настоящия проект за правилник, нормите са подобре систематизирани и подредени. Целта е да се постигне по–голяма
яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане. Подредбата на
нормите следва процесите, които протичат в работата на съвета от самото им
начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването
на приетите актове).

II.

ЦЕЛИ,

КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТ

И ОЧАКВАНИ

РЕЗУЛТАТИ :

В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация при община Тервел, се очаква да се подобри
организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите, както и
съобразяването им със законите в България, ще доведат до
законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет – Тервел.
III.

ФИНАНСОВИ

И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОВИЯТ

ПРАВИЛНИК

Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови
средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните
финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет
окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ,
Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в
т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за
издръжка на общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за
възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените
месечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл.
26 и чл. 34 от ЗМСМА.
IV.

ОЧАКВАНИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСОВИ,АКО

ИМА ТАКИВА

Подобряване на взаимодействието между ОбС
и общинска
администрация,спазване на действащите нормативни уредби и подпомагане
дейността на общинска администрация.

V.

АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Настоящият проект 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. Проектът е разработен в съответствие с
Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа
подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички
особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите
на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото
настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт,
който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет
като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на
Европейската Харта за местно самоуправление.
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TereQoH:
05751 / 24-7e
e-roula: tervel 2 000@yahoo.com

{eQuuupaHe Ha npo6aeua:

1.1, Kpamxo onucaHue ua npo1ttelqa

u

npuLtuHume 3a Heaosomo eb3HuKeaHe, Ilocoqeqm ce

qpzy"wteHmume, Koumo o6ocuoeaeam Hop.MamuzHema npon4aHa,

Ha ocuoeanue qtt.27,qn.3 om 3MCMA O6t4uucxun cbgem npueua npaeunHuK 30 opeqHu3qqufrma

u

o6

B

defiuocmma HQ 06t4urucxua cbeem,Heeoeume Kolvtucuu
t4uu cxa m a

a d u u u u c m p a L1u

u

esauuodeilcmeuemo Jvty c

n.

masu 3aKoHoea pasnoped6a

ca

uslroJtceHu

u

ocHoeHume npu.urHu,Konmo Haneeam

npue.lqaHemo Ha maK'6e npaeulHuK,

C moau HopJqamueeH qKm KofieKmueHuflm opzaH ypexda npalu/tamotKot)mo t4e cnq3ea npu
ceoflma pa6oma u no Koumo ule esauJvtodeilcmea c o6t4urucxama aduuuucmpaLlue,
1.2. )nucea ce KaKeu ca npo6neuume e npuJtqaaHemo Ha c'6ulecmeyeat4omo saxouodamerlcmlo

uJlu

ebgHuKHafiume o6cmoameacmea, Koumo Hq/ta?am npue.MaHemo

Ha

Hooo

sarcouodameJtcmeo, Ilocoraeme ebg.l4uttHo Jlu e npo1tteuom da ce pewu e pailKume Lta
cbulecmeyeat4omo saxouodameficmeo qp% npomnHq e opeqHusq4uema ua pa6oma u/uttu upes
e'oeettdaue Ha Hoeu mexHofioeuqHu eb3Jvto)ttHocmu (uanpuuep cbeJ4ecmHu uHcneKLluu uercdy
HnKollKo opeaHq u dp.),

Or npueuauero Ha cera 4eficrnauluflT flpaeurHnrc

e u3MuHaJro noBeqe or AocrarbHHo BpeMe,3a Aa
ce HanpaBH Hy)t(HI4,lr aHaJIH3 Ha cr4JrHr4Te u ctalure My crpaHu, TaKa qe Aa ce HanpaBrr r43BoAH
KaKBI,t npoMeHil ca Heo6xo4rrrala,3a Aa 6rle.qeilHocrra Ha Harrrara r,rHcrr,tryur4, no-erperrneua n
nySnnuna, Hopl,rrre Hageficroaulur trpaBunHhK ce HyxAarr or [per]H31,rpaHe,3a/na Fre ce cb3AaBar
TpyAHOCTT4 IIpr4 HefoBOTO

nphJrataHe.

1.3. Ilocoueme danu ca usebpwenu nocaedeat4u otleHKu Ha Hop,MamuzHun aKm, Lt-ltlt eHanusu 3a
u3nbJrHeHuemo Ha nofiumuKamq u KqKeu ca p%ynmamume om max?

2.I{ern:
llpaaulul.trbr r.rMa 3a l{en Aa ocarypH eQexrnana opraHH3ar{Hfl Ha pa6orara aa o6uluucwun
c'bBer H HeroBl,ITe KoMIzcHl4, B3ar,rMoAeficrer4ero uvr c o6rqHHcKara a1MrHncrparlhr 3a
ocbtqecrBflBaHe Ha MecrHoro caMoy[paBneHHe, Hosara no4pe46a Ha HopM]4re, r(ar(ro Ll
cuo6pasaaaHelo 14M ct'c 3aKoHr4re e PErrrapl4r, ule AoBeAar Ao 3aKoHocro6panHoro npoBe)r(Aat{e Ha
3aceAaHusra ua 06utraHcKr,r cbBer Tepeel.

-
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3. ll4enruQuqupaue Ha 3aHHTepecoBaHHTe crpaHH:
O6u{HHcxlz c.lser TepaeJr, o6u{raHcxa aAr,rHHr.rcrpaqh, H rpa}KAaHH

4. Bapuaxrx na 4eficrnue:
3a qernre Ha oIIeHKara AeQnxupaMe na6op or ABe BaililA:uktonqxlr (napnanraJ:
Bapuanr 1 -,,Ees Haueca"(He ce npaBu nrarqo):
flpn,uaranero Ha BapI{aHT ,,8e3 HaMeca"He BoAH Ao nocruraHe Ha olrrrcaHr,rre no-rope
Bapnaur 2 - IlpuevaHe Ha npaBH,rlHHK

LIeJrH,

B peayarar Ha rtpueMaHe Ha llpoexra 3a rrpaBHnHHK 3a opraHn3ar{nflTa A 4eilHoc1ra ua
o6uluncxnn cbBer, HeroBHTe KoMLtchtr t4 asann,to4eficrBuero My c o6ulzucxara
aAMl4Hl4crpaLlHfl npH o6uluna Tepeel ce oqaKBa Aa ce noAo6pr.r oprann3allr4flT'a u pa6orara ua
c'bBera, Hoaara no4pe46a Ha HopMI4Te, KaKTo l,r cto6pasflBaHero vI gbc sa6oHhre B
PElaraprzn u{e AoBeAar Ao 3at(onocro6pasHoro rrpoBex{AaHe Ha 3aceAaHH.rrra Ha 06C -

Tepnen.

Herarunnu ms4eficrBus:
Bapnaur 1-,,Ees uaueca"[He ce npaB]r Hnrqo);
5.
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a,rtH I-(e lr oi,t o]KHTeJ-tH o

Bapuaur 2 - ,,[TpuevaHe

ets4efi cra ne,

Ha HopMarr,rBeH peA":

He ce npe4BHxAar noreHrIHanHH HeraruBuu nts4eficrBltrr.

6. lloaoxureJrHr,r nts4eft crnux:
Bapuaur 1-,,Ees uaueca"(He ce npaBr,r nuulo):
He e na nHqe ttono]KHTe"[Ho nts4eilcrone.
Bapnaur 2 -,,flpuenaHe Ha HopMarHBeH pe4":
lJ-[e

7.

6rgar nocrnrHaru

flocor{eHHTe no-rope

\enn

uxe.rraHH eQexrn,

[IoreHqu aluu pr,rcKoBe:

H.flI"IA NOTCHI{HANHI.,I PHCKOBC OT NPI4CMAHCTO HA NPCANOlrCHHTC H3MCHCHUfl

llparaauuxa sa
eaau u o4 efi crBH

ero

opraHu3ar{uflTa

r'ry c o 6quH cKara aAM

8.1. A4ruunlrcrparHBHara

n llle ce roBr.ru!I
fl tlle ce HaMa.rH

rexecr

T4

AON'bNHCHHfl HA

h 4efiuocrra Ha O6C, HeroBHTe
HH

lr

Kowvlcvtl

H

crp arlr.rr

sa QusuvecKr{Te

r,r

rcpHAr,rqecK}rre nurla:

E Hsua eQexr
8.2, Crs4aBar nH ce HoBu

pery/IaropHu pexuMlr? 3acsrar ilu ce cbrqecrByBaulfi pexr{Mu

uycttytu?
I

le.

9,

Crs4arar "lttl ce HoBrd perr.rcrpu?

Koaamo omeo?opbm e,,de", nocoqeme KofiKo u Kou co me...,.,......,..,...,
He ce crs4aBar HoBh perr,rcrpu.

srs4eficrna aKTbr Bbpxy
E Arrur'3acflra npnr<o MCII

1.0, Kax

MHKpo-, MaJTKHTe r{ cpeAHr,rre

rrpeArprarna (MCII)?

E Axrrr He sacqra MCn
E HqMa edexr
11. Ilpoexrbr Ha HopMarHBeH aKT H3HcKBa

UAa
trHe

"rrH

llflnocrHa or{eHKa ua n'rs4eficrnuero?

12. O6qecrBeHr.r KoHcyJrrar.Uu

Ha

:

02,12.2079e, Hacmofluluem llpaeunruurc

3q

op?aHusatluemo u

defi.ruocmma Hq O6C, Heeoeume KoJvtucttu u esaunodeficmeuemo Jvty c
odr4uucxqma admuuucmpqqufl e ny6auxyaaH Ha o$uqualtHamq uHmepHem
cmpaHuqq Hq O6quna Tepeen a pasden O6r4uncxu c.6eem, nodpasden
,,Ilpoexmu Hq Hqpe)6u u npoepo,tuu".
B ceomeemcmaue c un,26, an.4 om SqrcoHa sq Hop.rqqmueHume qKmoee
sauHmepecoaaHume nut4q Jwo?qm e 30 dueeeru cpoK om nydnuxyearuemo da
Hqnpaeflm nucrvreuu nped.noilceHufl u da u3po3flm cmaHoeutqa no uezo. Te
Jwo?qm da 6odam denosupanu e )enoeodcmeomo Hq O6t4uucxu c6lem
Tepee.n unu usnpqmeHu Ha e-mail ailpec: tervelZ?||@yahoo.com
cnpaexama so ompaseHume cmqHoeut4o cned o1qecmeeHume
KoHcy.nmqquu qe 6ode ny6nurcyaLHq Ho osuquanHqmo cmpaHuqa Hq
o6r4urua Tepeet,
13, flptreuaHero Ha HopMarvlr.nl,tfl aKT [por{3Tusa

ilu or

npaBoro na Enponeficxns

c'nrcs?

IAa
trHe
Monn nocoqeme u3ucK*aHug.me Ha npqeomo ua EeponeilcKttt c6n3, aK.nnqumeJlHo
uufiopuaquflma no m.8.1 u 8.2, daau e usebpweHa ot4eHKa ua etsdefrcmeuemo Ha HLtBo
Eeponeilcxu cbns, u n npu/IoJrceme (ultu noco,teme spb3Kq xtu uamouuux).

14'vwe, A.lt'bxHocr, Aara u rroAflrrc Ha AHpeKTopa Ha AHpeKrIHflTa, orroBopHa 3a
uapa6ornaHero Ha HopMarr{BHrrfl aKT:
Idrue u An'LxHocr: Axcel Has-lIcr.{anJroBa - IIpe4ce4aren Ha O6uluncxr,r c.bBer rp.Tepnea.
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