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                                  МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ 
от приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация /приет с решение № 163, взето с протокол № 11 от 25.03.2016 г.; изменен с
решение № 215, взето с протокол № 16 от 30.06.2016 г.; изменен с решение № 233, взето с
протокол № 17 от 18.07.2016 г., което решение е отменено в частта на т. 3 с решение №
2142/11.11.2016 г. на Административен съд – Пловдив; изменен с решение № 256, взето с
протокол № 19 от 09.09.2016 г.;  изменен с решение № 571, взето с  протокол № 51 от
07.03.2018 г., изм. с реш. № 721/30.11.2018 г./

І.  Причини,  които  налагат  приемането  на  правилник  за  изменение  и  допълнение  на
Правилник  за  организацията  и  дейността  на  Общинския  съвет,  неговите  комисии  и
взаимодействието му с общинската администрация.
Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и
дейността на общинския съвет,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще
спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация, в
съответствие с действащото законодателство.
Законът  за  противодействие  на  корупцията  и  отнемане  на  незаконно  придобитото
имущество е обнародван в Държавен вестник брой 7 от 19.01.2018 г. Със ЗПКОНПИ е
отменен  Законът  за  предотвратяване  и установяване  на  конфликт  на  интереси,  като  са
преуредени  обществените  отношения,  свързани  с  установяването  на  конфликт  на
интереси.  Това налага в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да бъде направена
промяна,  която  да  го  приведе  в  съответствие  с  новата  правна  уредба,  която  въвежда
ЗПКОНПИ.
  В чл. 72, ал. 2 , т. 3 от ЗПКОНПИ се предвижда, че в производството по установяване на
конфликт  на  интереси  Комисията  за  противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на
незаконно  придобитото  имущество  изисква  и  получава  необходимата  информация  и
документи  от  постоянна  комисия  на  съответния  общински  съвет  –  за  общинските
съветници и кметовете.
   В действащия към момента Правилник,  в чл.  17,  ал.  3  т.  5 е  предвидена постоянна
комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ, като специализиран орган на Общински съвет. С
предложената промяна Правилникът ще бъде приведен в съответствие с новия ЗПКОНПИ
и тази разпоредба ще следва да бъде изменена и чл. 17, ал. 3, т. 5 ще придобие следния
вид:  Комисия  по  Закона  за  противодействие  на  корупцията  и  отнемане  на  незаконно



придобитото имущество, т.е. промяната касае наименованието на тази постоянна комисия,
респективно нейните функции и компетентност в рамките на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Принцип на необходимост и обоснованост:
Приемането на изменение и допълнение на правилника е необходимо с оглед привеждане
на  съществуващия  нормативен  акт  в  съответствие  с  нормативни  актове  от  по-висока
степен-Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество.

Принцип на предвидимост и откритост:
Проектът  на  правилника,  ведно  с  мотивите  и  предварителната  частична  оценка  на
въздействието ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Куклен и на Портала
за  обществени консултации за  становища,  мнения,  и  предложения от заинтересованите
лица,  които  могат  да  направят  на  следния  електронен  адрес:  obskuklen@abv.bg  или  в
деловодството на Общински съвет Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” №
43, ет. 3.
Принципът на съгласуваност:
Проектът  на  правилника  е  изготвен,  като  са  взети  предвид  всички  предложения  и
мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от всички общински
съветници.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност:
 При изготвяне на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, бяха взети впредвид всички експертни мнения и становища,
относно  предлаганото изменение и допълнение на правилника.

II. Цел на нормативния акт.
Целта  на изменението  и допълнението на  правилника е  привеждане на  съществуващия
нормативен акт в унисон с нормативни актове от по-висока степен.

III. Финансови средства, необходими за прилагането нормативния акт.
 За прилагане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация,  не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати.
  Привеждане на съществуващия нормативен акт в съответствие с нормативни актове от
по-висока степен.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
   Предлаганият  проект  за  изменение  и допълнение  на  правилника  е  в  съответствие  с
нормативните актове на европейското законодателство.
Предлаганият проект за изменение и допълнение на правилника е подзаконов нормативен
акт  и  съответствието  му  с  правото  на  Европейския  съюз  е  предопределено  от
синхронизирането  на  действащото  българско  законодателство  с  регламентите  и
директивите,  относими  към  тази  материя.  Проектът  е  разработен  в  съответствие  с



Европейската  харта  за  местно  самоуправление.  Тази  харта  е  документът,  подчертаващ
необходимостта  от  отчитането  в  правните  актове  на  всички  особености  на  местни
структури  с  оглед  задоволяването  на  потребностите  на  населението  по  места  чрез
ефективно местно самоуправление.
  В допълнение на горното, следва да се посочи, че по силата на разпоредбата на чл. 28, ал.
3  от  ЗНА,  всеки  проект  на  закон  или  кодекс,  който  подлежи  на  разглеждане  от
Министерския  съвет,  се  придружава  и  от  справка  за  съответствието  с Конвенцията  за
защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по
правата  на човека,  която се изготвя  от Министерството на правосъдието,  поради което
предлаганият проект на правилника е в унисон с действащ национален закон - Законът за
противодействие  на  корупцията  и  отнемане  на  незаконно  придобитото  имущество,
респективно е в унисон и със европейското законодателство.
   В  изпълнение  на  изискванията  на  Закона  за  нормативните  актове  е  извършена
предварителна частична оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен
акт, съгласно чл. 20 от ЗНА.

Въз основа на гореизложеното, и на основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10, чл. 15,
ал. 1, чл. 19, чл. 20, и чл. 26 от Закон за нормативните актове, чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, и чл.
76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс, предлагам

                                                        ПРОЕКТ - РЕШЕНИЕ:

I. Общински съвет Куклен приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация на Община Куклен, както следва:
§ 1. Чл. 17, ал. 3, т. 5, се изменя и придобива следния вид:
 Комисия  по  Закона  за  противодействие  на  корупцията  и  отнемане  на  незаконно
придобитото имущество.
§ 2. Създава се нов § 4 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст: 
Правилник за  изменение  и допълнение на Правилник за  организацията  и дейността  на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
е приет с Решение № ……. от Протокол № ………… от ………. г. на Общински съвет
Куклен и влиза в сила от деня на приемането му.

Стефан Куцинов – Председател на Общински съвет Куклен                    (П)                         
                                                                                                                             
старши юрисконсулт Мария Генова                                                              (П)

адв. Николай Чолаков                                                                                      (П)
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