
МОТИВИ и ПРОЕКТ  
на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандат 2015 – 2019 година

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 
изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния 
кодекс, предоставяме на вниманието на обществеността в община Кричим в 
регламентирания 30-дневен срок, считано от 29.01.2018 година от обявяването на 
интернет страницата на Община Кричим: www.krichim.bg,, за обсъждане, становища, 
предложения, мнения, възражения, препоръки и др. по проект на Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за мандат 2015 – 2019 година, приет с Решение № 27, взето с протокол 
№ 4 от 27.01.2016 г. на ОбС-Кричим, като такива могат да бъдат предоставяни на e-
mail: obs_krichim@abv.bg и/или kmet_krichim@abv.bg, или в деловодството на 
Общински съвет при община Кричим на адрес: п.к. 4220 гр. Кричим, общ. Кричим, обл. 
Пловдив, пл. „Обединение” № 3. 

МОТИВИ:

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 година, приет 
с Решение № 27, взето с протокол № 4 от 27.01.2016 г. на ОбС-Кричим, прилагаме 
съответните мотиви, както следва: 

І. Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при 
община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за мандат 2015 – 2019 година: 

1. Съгласно 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. В тази законова разпоредба са изложени и основните 
причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт 
колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа, и по които 
ще взаимодейства с общинската администрация. 

 При изработването на проекта за изменение и допълнение на действащия 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 
– 2019 година, са взети предвид недостатъците на правилника и противоречието на 
отделни текстове с нормативни актове от по-висока степен – ЗМСМА, ЗПФ, както и 
съобразяване с разпоредбите на новия Закон за противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобитото имущество, ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 година. 



Запазват се разпоредбите му, утвърдени в практиката и съответстващи на законите в 
Република България. 

2.   При съобразяване с разпоредбите на чл. 79 от АПК, че нормативните 
административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на 
последващ нормативен акт, и при условията на чл. 11, ал. 3 от ЗН е наложително 
приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 година. 

ІІ. Цели, които се поставят: 
С приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 година, ще 
се създадат предпоставки за привеждането на действащия към момента Правилник в 
съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника за 
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет при община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за мандат 2015 – 2019 година: 

За прилагането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 година, не 
са необходими допълнителни финансови средства. 

ІV. Очаквани резултати: 
Резултатите, които се очакват от прилагането на Правилника за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при 
община Кричим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за мандат 2015 – 2019 година, се свеждат до постигане на целите, 
наложили приемането на същия. 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият  Правилника за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019, е в 
съответствие с нормативните актове от по-висока степен, подзаконов нормативен 
административен акт, издаван от Общински съвет – Кричим в рамките на неговата 
компетентност, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е 
предопределено от Европейската харта за местното самоуправление и директивите на 
Европейската общност, свързани с тази материя. 

VІ. Фактически основания:
На лице е необходимост от изменение и допълнение на местен нормативен 

документ, който регламентира правилата, които ще спазва при своята работа 
Общинския съвет като колективен орган, и по които ще взаимодейства с общинската 
администрация. 

VІІ. Правни основания: 



На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 
1 и ал. 3, чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове. 

ПРОЕКТ

На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 27, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, 
чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 7, ал. 1, чл. 
11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3, чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, Общински 
съвет при община Кричим, приема на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при община Кричим, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 
– 2019 година, приет с Решение № 27, взето с протокол № 4 от 27.01.2016 г. на ОбС-
Кричим, както следва:  

§ 1. Изменя и допълва чл. 10, ал. 1, т. 10, както следва: 
„Чл. 10, ал. 1, т. 10. приема решения за създаване и одобряване на 

устройствени планове и техни изменения за територията на община Кричим или 
за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията 
с мнозинство повече от половината от присъстващите  общински съветници.” 

§ 2. Изменя и допълва чл. 10, ал. 1, т. 12, както следва:
„Чл. 10, ал. 1, т. 12. определя изисквания за дейността на физическите и 

юридическите лица на територията на общината, които произтичат от 
екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените 
места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с 
мнозинство повече от половината от присъстващите  общински съветници.”

§ 3. Изменя и допълва чл. 10, ал. 1, т. 13, както следва:
„Чл. 10, ал. 1, т. 13. приема решения за създаване и за прекратяване на 

общински фондации и за управлението на дарено имущество с поименно гласуване 
с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници, 
което се отразява в протокола от заседанието.”

§ 4. Изменя и допълва чл. 10, ал. 1, т. 14, както следва:
„Чл. 10, ал. 1, т. 14. приема решения за участие на общината в сдружения на 

местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с 
нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с поименно 
гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински 
съветници, което се отразява в протокола от заседанието.” 

§ 5. Изменя и допълва чл. 22, ал. 1, т. 2, както следва:
„Чл. 22, ал. 1, т. 2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на 

задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на 
общинския съвет, взето по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.”

§ 6. Изменя и допълва чл. 22, ал. 1, т. 3, както следва:
„Чл. 22, ал. 1, т. 3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на 

интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество. ”

§ 7. Изменя и допълва чл. 22, ал. 4, както следва:
„Чл. 22, ал. 4. При предсрочно прекратяване на пълномощията на 

председателя на Общинския съвет, нов избор се произвежда на следващо редовно 



заседание на Общинския съвет, заседанието на съвета се председателства от 
избран съветник или от заместник-председател, ако има избран такъв.” 

§ 8. Изменя и допълва чл. 23, ал. 1, т. 2, както следва:
„Чл. 23, ал. 1, т. 2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на 

задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца по искане 
на Председателя на Общинския съвет или една трета от общинските съветници, 
с решение на Общинския съвет взето с мнозинство повече от половината от 
общия брой на общинските съветници.”

§ 9. Изменя и допълва чл. 35, ал. 1, т. 8, както следва:
„Чл. 35, ал. 1, т. 8. при извършване на административно-териториални 

промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на 
общината.”

§ 10. Изменя и допълва чл. 35, ал. 1, т. 2, както следва:
„Чл. 35, ал. 1, т. 2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на 

лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на 
лишаване от право да заема държавна длъжност.»

§ 11. Създава нова т. 10 към чл. 35, ал. 1, както следва:
 „Чл. 35, ал. 1, т. 10. при влизане в сила на акт, с който е установен 
конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество.”

§ 12. Изменя чл. 139, както следва:
 „Чл. 139. Председателят на общинския съвет обявява на заседание на 

съвета постъпил препис на влязло в сила решение на общинска избирателна 
комисия за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината, 
поради наличие на  обстоятелствата по смисъла на чл.42  от ЗМСМА.”  


