
 

ПРОЕКТ 
на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация  

/Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/ 

 

 

 § 1. Изменя се текстът на чл. 110 от Правилника, който придобива следната 

редакция: 

 

 

 Актовете на Общинския съвет се оповестяват на гражданите чрез 

електронната страница на Общинския съвет, чрез средствата за масово осведомяване 

и на табло в сградата на Община Съединение. Оспорването, спирането, отмяната или 

потвърждаването на оспорваните актове на Общинския съвет се разгласяват по същия 

ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник”, когато това 

е предвидено със закон. 

 

 
 

Вносител на проекта: КРИСТИНА СТОЯНОВА КРИСЛОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЪЕДИНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОКЛАД 
към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация 

/Приет с Решение № 113/29.09.2016 г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/ 

 

 Настоящият доклад се изготвя на основание чл. 28 от Закон за нормативните актове 

и съдържа мотивите, обуславящи необходимостта от приемане на предложения проект за 

нормативен акт. 

 

 1. Причините, налагащи приемането на нормативния акт. 

  

 Настоящата промяна има за цел да отстрани противоречието между действащи чл. 

22, ал. 2 ЗМСМА и чл. 110 от Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. 

 

2. Целите, които се поставят с приемането на нормативния акт. 

  

 Отстранява се противоречието между действащи чл. 22, ал. 2 ЗМСМА и чл. 110 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

 

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

 

 Не се предвиждат допълнителни финансови средства от бюджета на Община 

Съединение за прилагане на новата уредба. 

  

 

 

 

 

 



4. Основни резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива. 

 

 Очакваните резултати са повишаване на доверието на гражданите на Община 

Съединение относно дейността на Общински съвет – Съединение, както и повишаване 

участието на гражданите в дейността на общинския съвет. 

 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

 

 Предложеният проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., 

Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/ е в съответствие с правото на ЕС, 

конкретно с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 

2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. 

Съгласно чл. 6, § 1, б. „д“ от Регламента: „Обработването е законосъобразно, само ако и 

доколкото е приложимо поне едно от следните условия: обработването е необходимо за 

изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални 

правомощия, които са предоставени на администратора.“ 

 

 Настоящият доклад, заедно с проект на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Приет с Решение № 

113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/, следва да бъдат 

публично оповестени на интернет-страниците на Община Съединение и на Общински 

съвет – Съединение, като бъде предвиден срок, не по-малък от 30 дни, през който да бъде 

предоставена възможност на заинтересованите лица да изразят предложения и становища 

във връзка с предложения проект. След изтичане на срока, проектът, ведно с доклада, 

предложенията и становищата на заинтересованите лица, следва да бъдат внесени за 

обсъждане от Общински съвет – Съединение. 

 

Вносител на проекта: КРИСТИНА СТОЯНОВА КРИСЛОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЪЕДИНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация  

/Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/ 

 

 

1. Основания за законодателна инициатива 

 

 Правно основание за приемане на предложеното изменение в проект на Правилник 

за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

са разпоредбите на чл. 21, ал. 3, чл. 22, ал. 2, 29а, чл. 34, ал. 1, т. 2, чл. 34, ал. 4,  от ЗМСМА, 

както и чл. 7, ал. 1 от ЗНА. 

 

2. Заинтересовани страни. 

 

 Заинтересовани страни по направеното предложение са Община Съединение, 

кметът на Община Съединение, общинските съветници към Общински съвет – 

Съединение, областният управител на Област Пловдив, както и жителите на Община 

Съединение. 

 

3. Анализ на разходи и ползи 

 

 Не се предвиждат допълнителни разходи, извън тези предвидени в бюджета на 

Община Съединение.  

 

 

 

 

 

 



4. Административна тежест и структурни промени. 

 

 При приемане на проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилник 

за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., 

Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/ не се предвиждат структурни промени, 

нито по някакъв начин ще се увеличи административната тежест.   

  

5. Въздействие върху нормативната уредба. 

 

 С приемане на проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., 

Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/ ще се постигне отстраняване на 

противоречието между действащи чл. 22, ал. 2 ЗМСМА и чл. 110 от Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


