
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - 

Кубрат 

УВЕДОМЯВА: 

 Изготвен е Проект за изменение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии и за взаимодействието 

му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./, приет с Решение № 6 по 

Протокол № 2 от 28.11.2019г. на Общински съвет - Кубрат. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 17.03.2020г. - 30 - 

дни от датата на публикуване - 17.02.2020г. в деловодството на Общински съвет - 

Кубрат или на е-mail: office@obskubrat.bg. 

- Мотиви: 

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. 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. 

Към настоящия момент действа Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Кубрат,  неговите комисии и за взаимодействието му с общинската 

администрация /мандат 2019-2023г./, приет с Решение № 6 по Протокол № 2 от 

28.11.2019г. на Общински съвет - Кубрат. Нормите на действащия правилник се 

нуждаят от прецизиране за да не се създават трудности при неговото прилагане. С 

оглед на това се налага изменение в действащия Правилник . 

- Цели и очаквани резултати, които се поставят:  

В резултат на приемане на проекта  се очаква, да се подобри организацията и 

работата на общинския съвет чрез законосъобразност на приетите актове. 

При приемане на настоящият правилник и по-конкретно разпоредбите на чл.36, 

ал.3 и ал.4  не е отчетен фактът, че разпоредбите на чл.37а, ал.1 и ал.2 и чл. 37б от 

ЗМСМА са обявени за противоконституционни с Решение на Конституционен съд № 4 

от 2011г.-ДВ, бр.36 от 2011г. 

С оглед нарушение на материалния закон, а именно Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, следва подзаконовият нормативен акт 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кубрат, неговите 



комисии и за взаимодействието му с общинската администрация/ мандат / 2019-2023г./, 

да бъде изменен. 

Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в страната, 

ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на общинския съвет и 

улесняване на дейността му. 

- Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият 

правилник. 

Прилагането на новата уредба не е  свързана с изразходване на финансови 

средства от бюджета на общината.  

- Анализ за 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 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 е с предмет на подзаконов нормативен акт, който 

подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 и 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ!!! 

Общински съвет Кубрат отменя разпоредбите на чл.36, ал.3 и ал.4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-

2023г./: 

 

Чл. 36. (3) При напускане на група или изключване от състава й, общинският 

съветник губи мястото си в комисиите като представител на съответната група. 

 

(4) Общински съветник, напуснал група, става независим общински съветник и 

не може да бъде приет за член на друга група. Не могат да се образуват групи от 

независими общински съветници, както и да се сливат и разделят съществуващи групи. 


