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ПРОЕКТ 

на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 

 

 

         МОТИВИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ: 

 

1. Причини, които налагат приемането на предложения Проект. 

       Съгласно текста на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове / ЗНА / 

правилникът за организацията и дейността на общинския съвет следва да съответства на 

нормативните актове от по-висока степен, какъвто в конкретния случай се явява Закона 

за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА /. Правилникът за 

организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация представлява нормативен акт по 

определението на чл. 75, ал. 1 от АПК, понеже съдържа административноправни норми, 

отнася се до неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно 

действие.  

       Действащият текст на чл. 103, ал. 4 от Правилника посочва, че повторното приемане 

на акт на Общинския съвет, върнат за ново обсъждане, става с мнозинство повече от 

половината от всички общински съветници. Този текст от правилника не кореспондира в 

пълна степен с текста на чл. 45, ал. 10 от ЗМСМА, съгласно който повторното приемане 

на акта от Общинския съвет следва да става с мнозинство, каквото съответния закон 

изисква, но с не по-малко от повече от половината от всички общински съветници. Това 

налага прецизиране текста на чл. 103, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация така, че той да съответства изцяло на законовите изисквания, които 

ЗМСМА предявява при повторното гласуване на върнат за ново обсъждане акт на 

Общински съвет. 

 

2. Цели, които се поставят. 

       Съобразяване изцяло на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 

действащото законодателство в Република България.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба. 

       За прилагане на измененията на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация не са необходими допълнителни финансови и други средства. 
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4. Очаквани резултати от прилагане на новата уредба, включително 

финансовите резултати. 

       Очакваните резултати са осигуряване на нормативни предпоставки за работа на 

Общинския съвет при разписани ясни правила, основани на разпоредбите на закона 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

       Настоящите изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

са в съответствие с националното / ЗМСМА / и европейското  законодателство, при 

спазване на поставените цели и задачи. 

 

       Във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на 

Проекта за приемане на нормативен акт с цел информирането на гражданите и 

юридическите лица и прозрачност в действията на институциите, в 30-дневен 

срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на община Гурково 

се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за 

приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация. 

 

 

 

Правилник  

за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

 

 

I. Чл. 103, ал. 4 се изменя, както следва: 

 

       „Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно от Общинския съвет  с 

мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия 

брой на общинските съветници.“ 

 

 


