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Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска 

администрация 

 
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2  от Закона за нормативните актове, 

в изпълнение на чл. 77, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, на 
заинтересованите граждани и юридически лица се предоставя 30-дневен срок, считано 
от 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. включително, за предложения и становища за приемане 
на Проект за изменение и допълване на Правилник за организацията и дейността на 
общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска 

администрация могат да бъдат предоставяни на имейл – obs@septemvri.org, или в 
деловодството на Община Септември на адрес: гр. Септември, ул. „Александър 
Стамболийски“ № 37 А. 

1. Причини, налагащи промяна на подзаконовия нормативен акт: 

       Настоящето изменение на Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска 

администрация се налага поради необходимостта от синхронизирането му с действащото 

законодателство относно мерките и действията по време на обявено извънредно 

положение в страната по чл.84 т.12 от Конституцията на Република България, както и 

необходимостта от осигуряване възможност за ефективна работа на съвета и комисиите 

по време на извънредно положение. Изменението, в сила от 09.04.2020г., на разпоредбата 

на чл.6а ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020г. и за преодоляване на 

последиците създаде възможност за общинския съвет и неговите комисии по време на 

извънредно положение да провеждат заседания от разстояние, като се осигури пряко и 

виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, както и да се 

приемат решения неприсъствено. 

           Ето защо и на основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА, съгласно който общинският съвет 

приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието с общинската администрация, както и чл.5 ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет на Община Септември и 

взаимодействието с общинската администрация същият ще бъде изменен чрез създаване 

на нов член- 69а. 

 

2. Цели, които се поставят: 

Синхронизиране на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на 

Община Септември и взаимодействието с общинската администрация с действащото 

законодателство относно мерките и действията по време на извънредно положение в 



страната,  както и осигуряване на възможност за ефективна работа на съвета и комисиите 

по време на извънредно положение. 

 

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

Промяната на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на Община 

Септември и взаимодействието с общинската администрация няма да изисква 

допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено 

въздействие върху общинския бюджет. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

Очакваните резултати са синхронизиране на Правилника за организацията и дейността 

на общинския съвет на Община Септември и взаимодействието с общинската 

администрация с действащото законодателство в Република България, мерките и 

действията по време на извънредно положение в страната и осигуряване на възможност 

за ефективна работа на съвета и комисиите по време на извънредно положение. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз - Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет на Община Септември и 

взаимодействието с общинската администрация се приема въз основа на законовата 

делегация от вътрешното право на Република България, а именно разпоредбата на чл. 6а 

ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание на 13.03.2020г. и за преодоляване на последиците, като 

не се откриват разпоредби, които да противоречат на правото на ЕС. 

 


