
 Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ и чл.28 от Закона за нормативните 

актове, чрез публикуване на настоящия проект на Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация 

на Община Айтос, мандат 2019 - 2023 г., предоставя на всички заинтересовани лица 14-

дневен срок, считано от 14.11.2019 г., за предложения и становища по предложения проект. 

Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община 

Айтос на адрес: гр.Айтос, ул.„Цар Освободител“ №3 или на следния електронен адрес: 

obs.aitos@abv.bg 

 Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА, 

поради необходимостта Общински съвет Айтос, мандат 2019 – 2023 г. да   започне 

пълноценна работа и да се осигури възможност  за  свикване на редовни  заседания и взимане 

на  решения, важни за Община Айтос, особено в края на финансовата година.  

 

МОТИВИ 

към проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и 

взаимодействието му с общинската администрация на Община Айтос, мандат 2019 - 2023 г. 

/в съответствие с чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове/ 

 

 Причини, които налагат приемането на предложения проект:    

 На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската 

администрация на Община Айтос. В тази законова разпоредба са изложени и основните 

причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният 

орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще си взаимодейства с 

общинската администрация. 

 Предложеният проект за Правилник е разработен в голямата си част въз основа на 

Правилника действащ мандат – 2015-2019 г. Промените, които се предлагат в новия проект на 

Правилник са свързани с изменения, настъпили в законодателството на Република България и 

нови  предложения, с които се уреждат възникнали в практиката ситуации, за които е 

липсвало правило в нормативния акт.  

 Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати: 
 В резултат на приемане на проекта на Правилник се очаква да се подобри 

организацията и работата на съвета. Съобразен със законите на Република България, ще 

доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет Айтос.  

          Финансови и други средства, необходими за прилагане на новия правилник: 

 За прилагане на правилника са необходими финансови средства, свързани с  

изплащането на възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските 

съветници, за работата им на заседание на постоянните комисии и на общинския съвет. 

Размерът на възнагражденията, предвиден в проекта на този правилник, е под максимално 

определения такъв в чл.34, ал.1, т.2 на ЗМСМА и този разход е предвиден в бюджета на 

Общината.  

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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