
МОТИВИ 

Към проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от 

Общински Съвет Хаджидимово с Решение № 8 по Протокол № 3 от 06.12.2019 г.  

1. Причини, които налагат приемането на изменението на подзаконовия 

нормативен акт:  

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. Определението за правилник е ясно дефинирано в чл. 

7, ал. 1 от ЗНА, а именно: „Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане 

на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за 

вътрешния ред на тяхната дейност.“ Законът делегира право на общинските съвети да 

уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не 

позволява тази свобода да излиза извън очертаните от по-високите по степен нормативни 

актове рамки. При изработването на проекта за Правилник за изменение и допълнение 

на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Хаджидимово, 

неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация са спазени 

принципите на необходимост, обоснованост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност. 

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, законът делегира правото на общински съвет да 

урежда вътрешния си ред на дейност, като не противоречи на по-високите по степен 

нормативни актове. 

 

2. Цели които се поставят са: равнопоставеност и възможност за сформиране на 

групи на общинските съветници, като по-малък брой общински съветници да могат да 

образуват група. 

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

Проектът за изменение на Правилника не изисква нови финансови или други средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива – Даване на право и реална възможност на всеки един общински съветник да 

участва в групи, според своята партийна принадлежност или политическа ориентация 

или на друга програмна основа. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз – Предложеното 

изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Хаджидимово, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация е в 

съответствие с българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз. 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на страницата на Общински 

съвет – Хаджидимово. 

 

БЛАГОЙ БЕЛЧЕВ 
 

 


