
ОБЯВЛЕНИЕ 
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26  ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, 
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

На основание чл. 26 от Закона за нормативите актове, регламентиращ 
задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с 
цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, 
уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на 
настоящото обявление на интернет страница на община Правец, се приемат 
предложения и становища относно така изготвения Проект на Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 30-дневният срок е 
предвиден съгласно разпоредбата на чл.26, ал.4, изр. първо от ЗНА . 

МОТИВИ 

І. Причини, налагащи приемането на Проект на Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 

 
 На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са 
изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. В 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 - Правец, приет с решение №22/31.01.2020 г., изменен и допълнен с 
Решение № 219/27.11.2020 г. на ОбС – Правец, изменен с Решение №365 от 04.04.2022 г. 
на Административен съд – София област. 

Нормите на действащия правилник се нуждаят от прецизиране, за да не създават 
трудности при неговото прилагане. От друга страна редица от нормите на действащия 
правилник са утвърдени в практиката и съответстват на законите на Република България. 

В настоящия проект за правилник, нормите са по-добре систематизирани и 
подредени. Целта е да се постигне по-голяма яснота на нормативния акт и да се улесни 
неговото прилагане. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в 
работата на съвета от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до 
техния край (обявяването на приетите актове). 

С проекта за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на 
Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
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. 
 



ІІ. Целите, които се поставят с предложения Проект на Правилник за изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 
 
            Целта на Правилника е създаване на местна подзаконова нормативна уредба, 
определяща организацията и дейността на Общински съвет –Правец, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, която не противоречи на 
действащата нормативна уредба и която урежда ясно, пълно и изчерпателно материята в 
тази област. 
 

ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
 

            За прилагане на Правилника не е необходимо разходването на бюджетни 
средства. 

 
ІV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива: 
 
Очакван резултат от приемането на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация е привеждане на подзаконовата нормативна уредба в такъв 
вид, който да не противоречи на актове от по-горна степен, а напротив – да ги доразвива 
и разяснява. Същевременно с това да се отстранят причини, които биха дали основание 
за обжалването на разпоредбите на Правилника. 
 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз.  
 
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което 
съответства на целите, поставени с предложения Проект на Правилник за организацията 
и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация.  

Предложеният Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация не противоречи на норми от действащото европейско законодателство. 

Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от 
законовите разпоредби, чиито норми са съобразени с Европейската харта за местното 
самоуправление и директивите на Европейската общност, регулиращи тази материя.  

 
Във връзка с чл. 26 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от 

публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, се 
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища по проекта в писмен вид на адрес: гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 6 или e-
mail: obshtina@pravets.bg 

Приложение:  

Проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община 
Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
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