
 

 

М О Т И В И 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

І. ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО 

 Противоречието на чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация с разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т.6, чл. 25, чл. 44, ал. 1, т. 5, чл. 52 и сл. от 

ЗМСМА и на разпоредбите на чл. 7, ал. 5, чл. 22, ал. 3, чл. 45 и сл., чл. 122 и сл., чл. 140 от 

Закона за публичните финанси (ЗПФ), обнародван в ДВ бр. 15/ 15.02.2013 г., в сила от 

01.01.2014 г. 

 

ІІ. ЦЕЛИТЕ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ 

 Отговаряне на българското законодателство. 

 

ІІІ. ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

НОВАТА УРЕДБА 

 Не са необходими. 

 

ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО 

 Законосъобразност на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-

Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; 

утвърждаване авторитета на Общински съвет-Белене. 

 

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 Предложеният проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация е в съответствие с българското законодателство и не 

противоречи на правото на Европейския съюз. 

 

 Настоящите мотиви са изготвени на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 14-

дневен срок от публикуване на настоящия Проект на интернет-страницата на Община 

Белене, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по него на e-mail: obs.belene@gmail.com или в деловодството на 

Общински съвет-Белене, ул. „България” №35, стая 31. 
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