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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Ш У М Е Н 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
от проф. дтн инж. Борислав Беджев – председател на Общински съвет Шумен 

 
ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация, град Шумен 

 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 
В брой 34 от 3.05.2016 г. на Държавен вестник бяха обнародвани 

изменения в Закона за нормативните актове, които влизат в сила от 4.11.2016 г. 
Те касаят изработването на проекти на нормативни актове. Срокът за 
предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 
консултации, който беше 14 дни, сега става не по-кратък от 30 дни. При 
изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно 
в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-
кратък от 14 дни. Нова ал. 5 на чл. 26 гласи: „След приключването на 
обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването 
на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата 
на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с 
обосновка за неприетите предложения…“  

С решение № 4 от 26.11.2015 г. Общинският съвет прие текстове в 
правилника си, които касаят внасянето на проекти за нормативни актове. Чл. 
100 гласи: „Преди внасянето на проект на нормативен акт за приемането му от 
Общински съвет, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата 
на Община Шумен, заедно с мотивите, съответно доклада, като на 
заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок от 
публикуването за предложения и становища по проекта.“ 

 
 
 



 
 
 
 
Би следвало Общинският съвет да приеме изменения в правилника, които 

да го приведат в съответствие с новите разпоредби на Закона за нормативните 
актове. 

 
 Предвид на гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Изменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град 
Шумен, както следва: 

Чл. 100 става чл. 100, ал. 1 със следния текст: Преди внасянето на проект 
на нормативен акт за приемането му от Общински съвет, съставителят на 
проекта го публикува на интернет страницата на Община Шумен заедно с 
мотивите, съответно доклада. Срокът за предложения и становища по 
проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни. 
При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, 
съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но 
не по-кратък от 14 дни. 

Нова ал. 2 на чл. 100: След приключването на обществената консултация 
по ал. 1 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, 
съставителят на проекта публикува на интернет страницата на Община Шумен 
справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите 
предложения. 

 
 

 
проф. дтн. инж. Борислав Беджев 
Председател на  
Общински съвет Шумен  
 


