
МОТИВИ 

За приемането на Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет Белене, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация 

 

Приетият от общинския съвет през 2011г. Правилник бе с период на действиe 
2011г. - 2015г., т.е. до изтичането на мандата на избрания през 2011г. общинския съвет. 

На 25.10.2015г. се проведоха местни избори и бе избран общински съвет, в 
който близо 50%  от избраните съветници са нови. 

Обновеният състав, промените в икономическото и социално развитие на 
общината предполага нова начин на организация на работата на общинския съвети то 
най- вече в броя и състава на постоянните комисии, определяне работното време и 
възнаграждението на председателя на общинския съвет и общинските съветници.  

От промяна се нуждае процедурата по внасянето и обсъждането на 
предложенията за решения, приемането и изменението на нормативните 
актове/правилници, наредби и т.н./, като целта е съответствие със Закона за 
нормативните актове. 

Предлага се избор на заместник-председател на общинския съвет с цел 
подобряване оперативността на работата на общинския съвет при отсъствие на 
председателя на общинския съвет.  

Предлага се намаление на броя на постояните комисии с една. 
Предлага се нов начин на заплащане на общинските съветници – на проведено 

заседание на общинския съвет и на проведено заседание на постоянна комисия, като 
при неучастие не се предвижда възнаграждение. Очаква се дисциплиниране участието в 
работата на постоянните комисии и заседанията на общинския съвет. 

В резултат на намаляване на работното време  на председателя на общинския 
съвет от 5 на 3 часа дневно и въвеждане на заплащане на база проведено заседание за 
общинските съветници очакваме намаление на разходите за възнаграждения по 
бюджета на общинския съвет с 10% - 15%.  

Годишните разходите за издръжка /без възнагражденията/ на общинския съвет 
ще останат в рамките на досегашните размери. 

По – ясни и опростени са процедурите, с които се регламенира провеждането на 
заседанията на общинския съвет и постоянните комисии, респективно облекчава се 
внасянето на предложения в т.ч. се гарантира участието на гражданите в обсъждането 
на разглежданите въпроси, както в постоянните комисии, така и на заседание на 
общинския съвет.  

Създава се възможност и за устни питания  към кмета на общината, 
респективно устни отговори, а не само писмени, както бе досега. 

Гарантира се публичността на приеманите решения, като същите ще се 
публикуват, освен на интернет сайта на общината и местния вестник и на Фейсбук 
страница на общинския съвет. 



Правилника съответства на разпоредбите на Закона за местното 
самоуправлакона за местното самоуправле и местната администрация /ЗМСМА/, Закона 
за нормативните актове и не противоречи на правото на Европейския съюз. 

 
Комисия за изработване на правилника: Емил Михайлов, Момчил Спасов, 

Светослава Христова, Веселка Врайкова, Красимир Тодоров  


