
 
 

М О Т И В И 
към Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. (т.н. 
Правилника) 
 
I. Причини, които налагат приемането:  

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 3 от сега действащия Правилник по изключение 
извън заседанията на Общинския съвет (ОбС) и по предложение на кмета на общината или 
общински съветник, председателя на ОбС може да организира неприсъствени решения по 
неотложни въпроси, чрез явно поименно гласуване и саморъчно подписване. 
  В този си вид разпоредбата на чл. 31, ал. 3 е несъотносима към измененията в ЗМСМА, 
касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020г.  
 Поради законовата делегация, регламентирана в чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА е необходимо 
да се регламентират в Правилника условията и редът за свикване и провеждане на заседанията 
по чл. 28а, ал. 1 и ал. 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските 
съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на 
решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.   
 
II. Цели, които се поставят:  

 Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с нормативните актове 
от по-висока степен. 
 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  
Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства и /или други 

средства.  
 
IV. Очаквани резултати от прилагането:  

От прилагането на измененията и допълненията се очакват липса на противоречия между 
закона и местната подзаконова уредба.  
 
V. Анализ на 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 предлагания проект за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 - 2023 година, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Тенденциите в 
местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в 
Европейската Харта за местното 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.  
 
VI. Правни основания: На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 28а от ЗМСМА. 
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