
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.  

 

 

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

администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, 

предоставяме на вниманието на жителите на община Лъки в регламентирания 30-дневен срок, 

считано от 11.11.2019г., на интернет страницата на Община Лъки - http://www.oblaki.com/, 

проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за разглеждане, обсъждане, представяне на 

становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по горецитирания проект.  

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към 

проекта на Правилника прилагаме съответните мотиви, както следва: 

 І. Причини, които налагат приемането на Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 

1. Необходимост от разработването и приемането на Правилник за организацията и 

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

администрация, който да е съответствие със Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

2. Необходимост от ясно регламентиране на реда и начина за работа на Общински 

съвет Лъки, правата и задълженията на общинските съветници, както и взаимодействието на 

Общински съвет Лъки с общинската администрация при Община Лъки, във връзка с 

провеждането на заседанията на постоянните комисии и сесиите на Общински съвет Лъки. 

 

ІІ. Цели, които се поставят:  

1. Проектът има за цел да доразвие и доуреди законовите разпоредби в областта на 

местното самоуправление и местната администрация. 

2. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по 

отношение на заседанията на постоянните комисии и сесиите на Общински съвет Лъки. 

 

ІІІ. Очаквани резултати: 

1. Чрез прилагането на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ще се установят ясни, 

общодостъпни правила и норми по отношение прилагането на разпоредбите на ЗМСМА. 

2. Наличието на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, регламентиращ реда 

и начина за провеждане на заседания на постоянните комисии и провеждането на сесиите на 

Общинския съвет, ще бъде предпоставка за стриктното спазване на българското 

законодателство в областта на местното самоуправление и местната администрация. 

 

ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на новия Правилник за 

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

общинската администрация:  

Финансовото обезпечаване на Общински съвет Лъки е предвидено и гласувано с 

приемането на бюджета на Община Лъки.  



 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз. 

 Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното 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 за организацията и дейността на 

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

характеристика на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 

21, 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.  

 
 

Приложение: ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.  

 

 
 

 


