
  

            
 
 

 

 

МОТИВИ 

за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 

2019-2023 г. 

 

 

1. Причини и мотиви за приемане на Проект за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 г.  

 

Допълненията и измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

мандат 2019-2023 г. касаещи провеждането на заседания от разстояние са необходими във връзка 

с разпоредбите на чл. 28а, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. В Правилника е необходимо да се определят условията и реда за свикване и 

провеждане на заседанията по чл. 28а, ал. 1 и ал. 3, за изпращане на материалите и проектите за 

решения на общинските съветници, процедурата по приемане и удостоверяване на кворума и 

начина на приемане на решенията в заседанията, проведени по един от двата предвидени начина 

по чл. 28а от ЗМСМА – заседания, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено 

гласуване. 

 

 

2. Цели, които се поставят с приемане на Проекта за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 г.  

 

Основната цел е да се подсигури провеждане на заседания на общинския съвет при 

обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или 

кризисна ситуация, засягаща територията на общината или част от нея, и когато въведените 

мерки и наложените ограничения, свързани с тях не позволяват или затрудняват провеждането на 

присъствени заседания. Чрез регламентиране на начина, по който ще се провеждат заседанията 

на общинския съвет при тези извънредни и/или кризисни ситуации, се цели да се гарантира 

ефективното осъществяване на местното самоуправление, непосредственото участие на 

общинските съветници при вземането на решения от компетентността на общинския съвет, както 

и законосъобразността на вземаните решения по определения от самия общински съвет начин на 

тяхното приемане при условията на чл. 28 а от ЗМСМА.  

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Проекта за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 

2019-2023 г. 

 

За прилагане на измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Братя Даскалови не са необходими  парични средства. За правилното им прилагане е 

необходимо добра вътрешна организация на човешкия ресурс и добро използване на 

съществуващата материална база и техника.  

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60;  

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 
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4. Очаквани резултати от приемане на Проекта за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 г.  

 

Очакваните резултати са да бъде обезпечено непрекъсването на дейността на общинския 

съвет и упражняване на конституционното право на гражданите да участват в местното 

самоуправление чрез избраните общински съветници в състава на общинския съвет, както и чрез 

правилата за свикване на заседания от разстояние или неприсъствени заседания да бъде 

обезпечено личното участие на общинските съветници при вземане на решения от 

компетентността на общинския съвет било чрез участие във видеоконферентна връзка или 

писмено изразяване на начина на гласуване при провеждане на неприсъствено заседание на 

общинския съвет. 

 

 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  
 

Настоящите изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е в 

пълно съответствие с българското и европейското  законодателство. 

 

Проектът на Правилника за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация подлежи на обществено обсъждане за срок от 14 дни съгласно чл. 26 

ал. 4 от ЗНА, тъй като е налице извънредна епидемиологична обстановка, както и очакване да 

бъдат засилени мерките във връзка с борбата с разпространението на коронавируса, което може 

да доведе до невъзможност от провеждане на присъствени заседания в зала, поради което и 

проекта следва да бъде разгледан на присъствена сесия на Общински съвет Братя Даскалови, 

която ще се проведе на 25.11.2020г.  

Тези обстоятелства налагат общественото обсъждане да продължи в предвидения в чл. 26 

ал. 4 от ЗНА по-кратък 14 дневен срок. 


