
 

 

ОБЩИНА ЯКИМОВО,ОБЛАСТ МОНТАНА 
 

ЯКИМОВО  3640                                              

Тел. 09742/9900 
ул. “Европа” № 8                                                   

Факс 09742/9900 
qkimovo@net-surf.net 

 
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, 

Общински съвет - Якимово, чрез настоящото публикуване на мотиви предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по изготвеното 

предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински 

съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 

2015 – 2019 година, които се изменя и допълва за периода на мандат 2019 – 2023 г. на Общински 

съвет – Якимово. 

 

С оглед на незначителните изменения и допълнения на Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандата 2019 – 2023 г., срокът за обсъждане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от 

деня, следващ датата на публикуване на предложението. 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на 

Общински съвет – Якимово с адрес: с.Якимово 3640, ул.“Европа“ № 8,, както и на официалният 

мейл на Община Якимово – : qkimovo@net-surf.net 

 

МОТИВИ 

КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОДЗАКОНОВ 

НОРМАТИВЕН АКТ - ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ 

С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТА 2015 – 2019 ГОДИНА И МАНДАТ 

2019 – 2023 ГОДИНА.  

1. Причини, налагащи приемане на изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. и мандат 2019 – 

2023 г. 
 

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.3 от ЗМСМА, общинският съвет приема правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които 

налагат приемането на такъв правилник. В този подзаконов нормативен акт колективният орган 

урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската 

администрация - Якимово. 
 

Към настоящия момент действа Правилника за организацията и дейността на общински 

съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 

2015 – 2019 година приет с Решение № 03 по Протокол № 2/25.11.2015 г. на Общински съвет – 

Якимово.  
 

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. 
 

Със проекта за изменение и допълнение на действащият правилник временната комисия 

определена с решение № 30 от Протокол № 4/31.01.2020 г. на Общински съвет – Якимово, предлага 
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де се промени мандата за които важи правилника, а именно: 2019 – 2023 г., както и да се изменят и 

допълнят следните текстове в правилника: 

 

1. текстове на чл.14, които гласи :Председателя и Зам.председателите на ОбС Якимово могат 

да бъдат предсрочно освободени се добавя ал.5 която гласи: При влиза в сила на Акт,с който е 

установено конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество.  

2. В  чл.17 относно възнаграждението на Председателя на общинският съвет,  се добавя 

ал.3 ,а именно: Председателят на общинския съвет получава възнаграждение в размер на 80 на сто 

от заплатата на кмета на общината, съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, а необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките 

на бюджета, предвиден за общинския съвет. 

3. Добавя се в чл.17 , ал.4, като заместник-председателите да получават възнаграждение в 

размер на 38.5 % от възнаграждението на председателя на общинския съвет.   

4.Чл.32 които гласи:Пълномощията на Общинския съветник се прекратяват предсрочно се 

добавя ал.11 коята гласи: При влиза в сила на Акт,с който е установено конфликт на интереси по 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.  
 

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, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация на община Якимово мандат 2019-2023 г. не се 

въвеждат и нови норми.  

 

2. Цели, които се поставят. 
 

Целта на изготвеният проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет - Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация за мандат 2019-2023 г., е да се прецизират текстове при спазване на ЗМСМА, както и 

да се определят възнагражденията на председателя и заместник председателите на общинският 

съвет за мандат 2019 – 2023 г.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Правилника 
 

Прилагането на изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността 

на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандата 2019 – 2023 г., относно изразходване на финансови средства от бюджета 

на община Якимово относно финансовата част се прилага разпоредбата на чл.84 от Закона за 

публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет 

окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл.94 от ЗПФ, Общинският съвет приема 

бюджета на общината за съответната година,  в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските 

съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Планираният годишен  размер на 

разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените такива в 

настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл.26 и чл.34 от ЗМСМА. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Настоящият проект за изменение и допълнение на 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 

документа подчертаващ необходимостта от отчитането на правните актове на всички особености на 

местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез 

ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и 



взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 година е подзаконов 

нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното 

самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуването му за 

предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ, от 

Закона за нормативните актове /ЗНА/. 

 

 

 

 

       Временна комисия определена с Решение № 30  

       от Протокол № 4/31.01.2020 г. на Об.С.-Якимово 

              

               Председател:Деян Боянов Георгиев  
 

                   Членове: 1. Славчо Теофилов Теофилов   

 

                           2. Владислав Иванов Иванов 

 

                           3. Светослава Александрова Славчева     

 

 

 

        

 

 

 

 

  

 


