
 
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  
НИКОЛА КОЗЛЕВО 
  

МОТИВИРАН ДОКЛАД 

от Нурай Ферудин Реджеб- 
Председател на Общински съвет Никола Козлево 

 

към предложение за приемане на нов Правилник за дейността и работата на Общински 
съвет Никола Козлево, който да отмени действащият към момента  Правилник за 

дейността и работата на Общински съвет Никола Козлево 

 

  
 Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

Сега действащият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 
Никола Козлево, приет с Решение № 4 по Протокол № 3 от 24.11.2015г. и изменян с 
Решение № 83 по Протокол № 12 от 13.07.2017г., с Решение № 144 по Протокол № 19 
от 08.12.2019г. и с Решение № 140 по Протокол № 20 от 20.12.2017г. 

 

 1. Причини, налагащи приемането на нов Правилник.  
 В сега действащият Правилник не са предвидени последните изменения в чл. 34, 
ал. 5 от ЗМСМА, отнасящи се до несъвместимостта на общинския съветник и статута му 
като едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или 
контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в 
която е общински съветник.  

Освен това в част от текстовете на сега действащият Правилник съществуват 
норми, които не са достатъчно ясно формулирани и могат да породят двусмислено 
тълкуване. Например санкциите за неучастие в заседание на Общинския съвет и 
санкциите за неучастие в Постоянни комисии. Промяната на тези тестове поотделно би 
усложнило общественото обсъждане и разглеждане на резултатите от него в съответните 
постоянни комисии.  
  
 Това предпоставя приемане на изцяло нов Правилник. 
 
 2. Мотивите за приемане на нов Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет Никола Козлево са:  
 2.1. Оптимизиране на тестовете с цел тяхната пълнота и яснота.  
 2.2. Синхронизиране на Правилника с последното изменение на ЗМСМА, 
влизащо в сила от 01.12.2019г.  
  
 3. Целите, които се поставят с приемане на нов Правилник са свързани със 
създаване на ясни, нормативно регламентирани правила за дейността на Общински 
съвет Никола Козлево. 



 4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Правилника.  
 Прилагането на Правилника няма да е свързано с изразходване на допълнителни 
финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни 
човешки ресурси.  
 
 5. Очаквани резултати от приемане на Правилника:  
 5. 1. Синхронизиране с последните промени в ЗМСМА. 
 5. 2. Яснота на текстовете в Правилника и тяхното прилагане. 
 
 6. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 
  Настоящият проект за Правилник не противоречи на нормите на Европейския 
съюз.  

 На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА закона за нормативните актове, проектът за 
нов Правилник е публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево 
http://nikolakozlevo.bg/, като по този начин е дадена възможност на всички 
заинтересованите лица да се запознаят с него и да изразят становище. 

 

 

Нурай Реджеб (п) 

Председател на Общински съвет Никола Козлево 


