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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ       

П О М О Р И Е 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

От  Адам Георгиев Адамов  

Председател на  Общински съвет – Поморие 

 

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
След утвърждаване на проекта на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, изработен от 

комисията, определена на заседание на Общински съвет Поморие от 

01.11.2019г.  следва същият да бъде приет на заседание на Общински съвет 

Поморие.  

 

МОТИВИ за приемане на Проект на Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието 

му с общинската администрация на Община Поморие 

Причини и мотиви за приемане на настоящия правилник: 

Според 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. 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 взаимодейства 

с общинската администрация. 

 При изработвана на проекта са взети предвид недостатъците на 

правилника, действащ през предходния мандат. Търсено е избягване на 
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противоречието му с нормативни актове от по-висока степен. Запазват се 

разпоредбите му, утвърдени в практиката и съответстващи на законите в 

Република България.  Направен е систематичен анализ, въз основа на който 

актът в някои от частите му е преструктуриран, с цел постигане на по-

голяма яснота, съответно улесняване на неговото прилагане.  

С проекта на Правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община 

Поморие  се въвеждат и нови норми, които липсват в действащия към 

настоящия момент Правилник. Целта, която се преследва с новите текстове 

е уреждане на 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 за Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската 

администрация на Община Поморие се очаква да се подобри 

организацията и работата на съвета. Целите, които си поставя Общинския 

съвет с приемането на Правилника да осигури публичност на заседанията 

си, възможност за изразяване на мнения и становища, както от страна на 

общински съветници, така и на граждани.  Публичност на осъществявания 

по закон контрол на общинска администрация. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият 

правилник. 

Прилагането на новата уредба е свързана с изразходването 

финансови средства от бюджета на общината. Планираният годишен 

размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се 

съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, 

респективно с изискванията на чл.26 и чл.34 от ЗМСМА. 

 

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 документът, 

подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички 

особености на местни структури с оглед задоволяването на потребностите 

на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. 
 

Предвид на гореизложените мотиви и необходимостта Общински 

съвет – Поморие, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки 



за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за 

Община Поморие и на основание чл.26, ал.3 и ал.4  от Закона за 

нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на 

Общински съвет – Поморие, като на заинтересуваните се предоставя 14-

дневен срок за изразяване на предложения и становища по проекта. 
 

Представям  проект на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и на  основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Ви 

предлагам да вземете следното  

РЕШЕНИЕ: 

Общински съвет Поморие приема Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - Поморие, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация.  

 

 

С уважение,  

АДАМ АДАМОВ /П/       

Председател на Общински съвет – Поморие 

 

 

 
 


