
 

М О Т И В И 

 

От Инж. Найден Павлов Павлов – Председател на Общини съвет Хисаря 

 

към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с 

общинска администрация, приет с Решение № 60, взето с Протокол № 7 от 18.02.2020 г. 

на Общински съвет Хисаря (Правилника) 

 

(Съгласно изискванията на чл.28 ЗНА) 

 

І. Причини, налагащи приемането на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с 

общинска администрация, приет с Решение № 60, взето с Протокол № 7 от 18.02.2020 г. 

на Общински съвет Хисаря (Правилника): 

 

Правилникът е приет с Решение № 60, взето с Протокол № 7 от 18.02.2020 г. на 

Общински съвет Хисаря, като към момента не е извършвана ревизия на нормативния 

акт, въпреки законодателните промени в ЗМСМА (съгл. Закон за изменение и 

допълнение на ЗМСМА, обн. ДВ бр. 70/07.08.2020 г.). Безспорен е нормативният 

характер на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, 

неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация. Ето защо той 

трябва да съответства на Конституцията и на другите актове от по-висока степен. С 

последните изменения на ЗМСМА, законодателят е предвидил хипотези на приемане 

на решения от общинските съвети чрез неприсъствено гласуване – арг. от чл.28а, ал.3 

от ЗМСМА. В тази връзка е наложително да се определи начин, по който да се 

удостовери от съответния общински съвет, приемането на решения чрез неприсъствено 

гласуване при хипотезите от ЗМСМА. В тази връзка са предложените допълнения на 

Правилника с новите текстове на чл.64а, чл.64б и чл.83а. 

Заедно с предходното, конкретни текстове от Правилника се нуждаят от 

прецизиране и привеждането им в редакция, която в пълен обем да отговаря на 

изискването на закона. Така в чл.25, ал.1 т.8 от Правилника е налице техническо 

дословно повтаряне на една и съща разпоредба - т.7 и т.8. В тази връзка предложението 

е повторената т.8 от ал.1 на чл.25 да бъде отменена и да се извърши корекция в 

последващата номерация. На следващо място текстът на чл.92 ал.3 не кореспондира в 



пълна степен на нормативния фундамент. Това налага прецизиране на разпоредбата с 

предложената в проекта редакция. 

   

II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати: 

 

 Синхронизиране на Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация с 

действащото законодателство.  

В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, се очаква да се подобри организацията и работата на съвета.  

Следва да се предвиди възможност за провеждане на заседанията на Общински 

съвет – Хисаря, съгласно актуалната нормативна уредба на Република България и 

наложената извънредна епидемиологична обстановка в момента. 

 

 ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 

 

 За прилагане на измененията и допълненията в Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с 

общинска администрация не е необходимо разходването на бюджетни средства 

 

 

 ІV. Очаквани резултати от прилагането на предлагания нормативен 

документ. 

 

 Законосъобразност на подзаконовия нормативен акт. Изменението на Правилник 

за организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, 

взаимодействието му с общинска администрация ще допринесе за уеднаквяване на 

нормативната уредба, с нормативните актове от по-висок ранг. 

 

 

 V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Предлаганият Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, 



взаимодействието му с общинска администрация е подзаконов нормативен акт за 

прилагане на отделни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е 

предопределено от съответствието на цитирания нормативен акт с правото на 

Европейския съюз и доколкото тези норми са транспонирани и въведени в 

националното законодателство на РБ. Предложеният Проект на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация е 

съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното 

самоуправление. Изработен е при зачитане на принципите, регламентирани в Закон  за 

нормативните актове (ЗНА). 

 

 

Причини за определяне на 14-дневен срок за обществени консултации: чл. 26, 

ал. 4, изр. второ от ЗНА предвижда „При изключителни случаи и изрично посочване на 

причините в мотивите, съответно в доклада, съставителя на проекта може да определи 

друг срок, но не по-кратък от 14 дни”. В конкретния случай е налице несъответствие 

между конкретни разпоредби от подзаконовия нормативен акт с разпоредби Закон за 

местното самоуправление и метната администрация. Касае се за необходимост от 

спешни нормативни промени, свързани с прецизиране на подзаконовия нормативен акт 

с оглед постигане на съответствие с нормативния акт от по-висока степен, което е 

изискване за законосъобразност. Наред с това, с оглед влезлите в сила изменения на 

съответни текстове от ЗМСМА (съгл. Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА, 

обн. ДВ бр. 70/07.08.2020 г.), а именно чл.28а от ЗМСМА, възниква необходимост и 

привеждане на разпоредбите от Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация в 

съответствие с новите законодателни промени. Налице е достатъчна обективна 

обосновка за съкращаване на срока на консултациите. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

Инж. Найден Павлов Павлов 

Председател на Общински съвет Хисаря 

 


