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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СИЛИСТРА 

 
МОТИВИ 

 
за отмяна на  Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет за 
социално подпомагане и услуги в община Силистра за периода 2015-2019 година  

и приемането на нов такъв 
(Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативни актове) 

 
1. Причини, налагащи отмяната на  Правилник за устройството и дейността на 
Обществения съвет за социално подпомагане и услуги в община Силистра за периода 
2015-2019 г. и приемане на новия нормативен документ: 

В резултат на многогодишния опит при осъществяване на дейностите на 
Обществения съвет, извършените наблюдения и анализи, възникна необходимостта от 
извършване на промени в Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет 
за социално подпомагане и услуги. 

В хода на прилагане на сега действащия правилник се установиха редица проблеми, 
касаещи работата на Съвета и администрацията, излишни и утежняващи дейността 
административни изисквания. 

На две поредни заседания на Обществения съвет бяха  обсъдени Правилника, както 
и предложенията за промени от страна на членове на Съвета. Предвид това, че приетите 
промени на практика изменят почти изцяло нормативния документ, бе взето решение 
същият да бъде изцяло отменен и на Общински съвет – Силистра да бъде предложено  
утвърждаването на нов Правилник, касаещ устройството и дейността на Съвета. 
2. Цели, които се поставят: 
2.1. Привеждане на Правилника в съответствие с нормативната уредба на Република 
България;  
2.2. Повишаване на ефективността и целесъобразността на нормативния документ; 
2.3. Оптимизиране работата на Съвета и общинската администрация; 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния документ: 
За прилагането на новия Правилник не е необходимо разходването на финансови средства. 
4. Очаквани резултати: 
4.1. Създадени условия за законосъобразност, ефективност и целесъобразност при 
реализиране дейностите на Обществения съвет и социалната политика в община Силистра.  
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганите промени са в съответствие и не нарушават основни права и принципи от 
правото на Европейския съюз. 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите 
лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта.  
Последните могат да бъдат депозирани при Директор Дирекция „Правна”, ст. 110 на 
Община Силистра или изпращани на e-mail: nikolasss@abv.bg. 
 
 
Внася, 
 
Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на община Силистра 


