
МОТИВИ 
КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА   

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА 
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ МАНДАТ  2019 – 2023 ГОДИНА. 

I. Причини, които налагат приемане на изменения и допълнения  
на  Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 
Община Лясковец: 

На основание 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 мандат 2019 – 2023г. 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 правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Лясковец, приет с Решение №106 / 25.06.2020  
година.  

С предложените изменения и допълнения в настоящия правилник  ще се 
постигне по–голяма прозрачност и достъпност на заседанията на общинския 
съвет.  

С проекта за изменение и допълнение на  правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023г. 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.  
             II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани 
резултати. 

В резултат на измененията и допълненията  на  Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г., се 
очаква да се подобри организацията и работата на съвета.  

 
          III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият 
правилник. 
            Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови 
средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните 
финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет 
окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, 
Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и 
разходите  за издръжка на общинския съвет.  



  
IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 
Измененията и допълненията в настоящия Правилник са 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. Правилникът е с 
предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване 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. 

 
 
 
 
ГЕОРГИ ПЕТРОВ -  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЯСКОВЕЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ! 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА 

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ МАНДАТ  2019 – 2023 ГОДИНА. 
 

§ 1. В глава осма „ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ“ се променя и 
допълва  чл.36 ал.2 и придобива следното съдържание:  

 
(2) Заседанията на общинския съвет са открити. Те се предават по 

местното кабелно радио и на живо на интернет страницата на Община 
Лясковец. Приетите решения  в едноседмичен срок от приемането им, се 
отразяват на интернет страницата на Община Лясковец. 
 
 
 
 
 
 


