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ОТ ДАНИЕЛА РУСЕВА – председател на Временната

комисия за създаване на нов /разработване на промени 
в/ Правилник за организацията и дейността на

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

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 6 по протокол № 2 от 28.11.2019 година на Общински 
съвет Шумен, бе създадена временна комисия за създаване на нов 
/разработване на промени в/ правилник за организация  и дейността на  
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация град Шумен. Избраната комисия бе в състав от девет 
члена. На комисията, бе определен срок до 20.02.2020 година за изготвяне 
на промени в съществуващия правилник или за приемане на нов.



На 04.12.2019 година, комисията проведе своето първо заседание, като 
взе решение да бъде изработен нов правилник, като бъде използван 
макета / структурата/ на стария като основа върху която да се работи. 
Второто решение, което бе взето на това заседание бе, до 20 януари 2020 
година, членовете на комисията да изпратят по имейл своите 
предложения за новия правилник на сътрудниците на Общинския съвет, 
като сътрудниците да ги препратят на всички членове на комисията за 
анализ и съгласуване. След изтичането на този срок , се наложи 
попълването на състава на комисията с нов член, поради  полагането на 
клетва за народен представител от колегата Деян Станчев, което бе 
направено на сесията на Общинския съвет на 30.01.2020 година. В пълен 
състав, комисията пристъпи към своята работа. Освен първото заседание 
на комисията от 04.12.2019 година, бяха проведени още шест заседания, 
съответно на  04.02.2020 г.; 06.02.2020 г.; 11.02.2020 г.; 12.02.2020 г.; 
13.02.2020 г. и 17.02.2020 г.

В срока, определен от самата комисия до 20.01.2020 година, 
постъпиха две предложения за нов правилник – на Веселин  Пенчев от 
името на групата на БСП и на Борислав Беджев от името на групата на 
ГЕРБ. Предложението на БСП, отговаряше изцяло на решението на 
комисията, взето на 04.12.2019 година - да се използва макета 
/структурата/ на стария правилник като основа. За съжаление, 
предложението на ГЕРБ не отговаряше на това решение на комисията, 
като бе предложен съвсем нов проект за правилник, несъобразен с нашия 
стар правилник. Наложи се да работим разпоредба по разпоредба, като 
всяка една разпоредба от стария ни правилник бе прочитана по време на 
заседание и всеки член на комисията бе свободен да направи 
предложения, ако те се различаваха от досегашния текст. Така, стъпка по 
стъпка и с постигнат много добър консенсус по по-голямата част от 
разпоредбите в правилника, окончателният вариант на новия правилник 
бе приет от комисията.

В изпълнение на законовите изисквания на чл. 75 – чл. 80 от АПК и на 
глава трета от ЗНА, предлагам на Вашето внимание и следния доклад и
мотиви за приемане на правилника: 



Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град 
Шумен е приет през 2003 година. От тогава  е изменян и допълван 26 пъти. 
Има и редица изменения в нормативната уредба, с които правилникът е 
синхронизиран в голяма степен, но много по-работещо и полезно е да 
бъде приет нов правилник, който отговаря на всички съвременни 
изисквания на националното и европейско законодателство. Изготвеният 
проект за правилник отговаря на принципите на необходимост, 
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 
пропорционалност и стабилност, съгласно изискванията на чл. 26 ал. 1 от 
Закона за нормативните актове. Въздействието на подзаконовия 
нормативен акт ще бъде в посока цялостно подобряване на работата на 
Общинския съвет,  комуникацията между общинския съвет и общинска 
администрация, както и по–широко участие на гражданите и на 
неправителствените организации в работата на местната власт.

Целите, които се поставят с приемането на нов  правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация на община Шумен са за 
оптимизиране на работата на общинския съвет, оптимизиране
взаимодействие с кмета и общинска администрация, както и предоставяне 
на пълноценна възможност за гражданите и неправителствения сектор да 
участват в работата на органите на местно самоуправление.

Финансовите и други средства, необходими за прилагането на този 
правилник ще бъдат гласувани ежегодно с приемането на бюджета на 
общината.

Очакваните резултати от прилагането са за по-добър синхрон в 
работата между двата стълба на местното самоуправление – Общински 
съвет от една страна и кмет и  общинска администрация от друга страна, 
както и по-добро взаимодействие на гражданите и неправителствените 
организации с органите на местно самоуправление.

Правилникът  кореспондира изцяло на Европейската харта за местно 
самоуправление и съответства на правото на Европейския съюз.



С оглед на гореизложеното предлагам Общинския съвет да гласува 
следното 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация на община Шумен.

2. На основание чл. 78 ал. 3 от АПК приетият правилник да бъде 
разгласен чрез местно печатно издание, както и чрез сайта на 
общината.

                         ИЗГОТВИЛ:

          /Даниела Русева - председател временна 
комисия за създаване на нов /разработване на 
промени в/ Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация 
град Шумен/

     


