МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
КОСТЕНЕЦ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Причините, които налагат приемането на нов Правилник.
С Разпореждане № 1667 от 18.12.2018г. Административен съд
София област е насрочил дело в открито съдебно заседание на 30.01.2019г.
от 10.00 часа по протест на прокурор в Софийска окръжна прокуратура, с
който се оспорва изцяло като незаконосъобразен Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с
Решение № 6 по Протокол № 2 от 26.11.2015г. на Общински съвет –
Костенец.
2. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани
резултати .
Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт
колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа
и по които ще взаимодейства с общинската администрация, в съответствие
с действащото законодателство.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата
уредба
Прилагането на новата уредба е свързана с изразходването
финансови средства от бюджета на общината. Планираният годишен
размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се
съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник,
респективно с изискванията на чл.26 и чл.34 от ЗМСМА.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието
му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането
на действащото българско законодателство с регламентите и директивите,
относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с
Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът,
подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички

особености на местни структури с оглед задоволяването на потребностите
на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът
е публикуван на интернет страницата на Община Костенец, като на
заинтересуваните се предоставя 30-дневен срок за изразяване на
предложения и становища по проекта.

