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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА

1. Причини и мотиви налагащи приемането на актуализация,
изменението и допълнението на правилника:

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Силистра е приет с Решение № 53 от 29.11.2007 г., и с последващи
актуализации с Решение № 152 от 17.02.2012 г. и Решение № 884 от
30.01.2014 г. на Общински съвет – Силистра, същият е издаден на основание
чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА. През годините, съвета е изградил начин на работа,
като след приключването на изборите и конституирането на нов съвет е
правилно, същият да актуализира действащият правилник с оглед на процеса
на работа. В действащият правилник има текстове, които не са точно
прецизирани и водят до двусмислени подходи при приложението им, както и
синхронизиране с  действащото законодателство.

2. Цели които се поставят:
Целите са свързани с оптимизиране и прецизиране работата и

дейността на Общински съвет.

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

За предлаганите промени в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Силистра не са необходими финансови или други
средства.

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

С настоящото предложение в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Силистра, за Мандат 2015-2019 година ще
регулира законосъобразната и целесъобразна дейност на съвета в
съответствие със закона и морала.

mailto:obs@silistra.bg


2

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Правилника за

организацията и дейността на Общински съвет-Силистра е подзаконов
нормативен акт за прилагане на правила относно организацията на Съвета и
вътрешния ред на неговата дейност и съответствието й с правото на
Европейския съюз. Това е в съответствие с цитираните по-горе мотиви,
изцяло обвързани с норми от правото на Европейския съюз.

 На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от
Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 14
дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на
Общински съвет - Силистра, да направят писмени предложения и да изразят
становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет -
Силистра или изпратени на електронен адрес: obs@silistra.bg

Председател на
Общински съвет-Силистра:

/Мария Димитрова/


