
До 

Общински съвет 

Град Шумен 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От  Общински съветници 

в Общински съвет   град  Шумен 

                                            Относно: Предложение по чл.104 с искане за допълнение в чл.71 от Правилник 

за организация и дейност на Общински съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация град Шумен 

 

                                       Уважаеми  общински съветници, 

                                        Свидетели сме на многократно разглеждане на въпроси включени в 

дневния ред на заседанията на Общински съвет , неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация гр. Шумен по които не се вземат решения поради липса на кворум. 

Този факт сам по себе си не допринася до качество в работата на съвета от една страна, а от 

друга се губи излишно време, в което време биха могли да бъдат решени редица проблеми и 

вземат решения в полза на населението на общината. 

                                       Разпоредбата на чл.71 от действащия  Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация град Шумен  не урежда по категоричен начин въпроса, а създава условия и 

предпоставки за ново разглеждане  и преразглеждане на един и същ въпрос поднесен от 

вносители в същия вид или видоизменен такъв. Налице е празнота в Правилника в горния 

смисъл, която следва да бъде отстранена. 

                                     От друга страна считаме, че е необходим инструмент  и за пресичане на 

злоупотреба с право по тези въпроси, като предлагаме допълнение в текста на чл.71 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии, като 

предлагаме  в разпоредбата на чл.71 да се добави ново четвърто изречение със следното 

съдържание: По същия въпрос и други с идентично и сходно съдържание не се допуска ново 

разглеждане  от Общински съвет в едногодишен срок.  

                                     Неразделна част от предложението ни са мотиви по чл.100 и чл.101 от 

Правилник за  организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии и 

взаимодействието им с Общинска администрация гр. Шумен. 

Град Шумен, 21.12.2018 год.                                  

 

С  уважение , 
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М О Т И В И 

към предложение за допълнение на чл.71 от Правилник за организация и дейност на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация гр. Шумен 

По чл.100 и чл.101 от Правилника 

 

               С предложеният нов текст в разпоредбата на чл.71 от Правилника за организацията и 

дейност на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация 

град Шумен  се цели попълване на една празнота в Правилника, с която да бъдат 

конкретизирани  внасяните материали като ясно се посочат и последиците  за вносителите на 

предложенията. 

             Практиката показва, че многократно в заседанията на Общинския съвет се допуска 

разглеждане на едни и същи въпроси   по които не могат да се вземат решения в няколко 

заседания.  Ползвайки празнотите  и несъвършенствата  допуска се внасяне на същите 

предложения във видоизменен вид , макар и със сродно съдържание, но целящи един 

резултат. 

            Тази е основната причина и целите , които налагат приемането на нов текст /чл.101 ал.1 

т.1 и 2 / от  Правилника за организацията, дейността на  Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието с общинска администрация гр. Шумен.  

           За прилагането на новата уредба не се налагат финансови и други средства. 

            Очаквани резултати : Повишаване качеството и резултатност в работата на ОбС с ясно 

дефиниран правен механизъм с оглед избягване на загуби от полезно време при разглеждане 

на проблеми и насочване усилия за ефективност в работата му. 

          Направеното предложение не противоречи на практиката по прилагане на националното 

законодателство и това на ЕС. 

           

 

 

                                 

                                    

                                      


