
ПРОЕКТ  ЗА  ИЗ :VIЕНЕНИЕ  . 
НА  

ПРАВИЛНИК  
ПРАВИЛНИК  ЗА  ОРГАНИЗАЦИЯТА  И  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  И  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО  МУ  С  ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ , ОБЩИНА  

КОЧЕРИНОВО , ОБЛАСТ  КЮСТЕНДИЛ  

1.Към  чл .57 се  добавят  нови  ал . /4/ и  ал ./5/ със  следните  текстове : 
/4,! След  като  лицето  perucmpupa предложението  си  по  ал .1, 

същото  е  длъжно  да  извърши  всички  необходими  процедури , за  да  може  
по  предложението  да .. се  приеме  решение  на  съответната  комисия , и  
решение  на  Общинския  съвет . 

/5/. След  извършване  на  всички  необходими  процедури , лицето  
направило  предложението  представя  на  Председателя  на  Общинския  
съвет  всички  документи , от  извършените  процедури . 

2.Отменя  се  ал .1 на  чл .58 и  вместо  нея  се  приема  нова  ал .1 на  
чл .58 със  следният  текст : 

/1/ Председателят  в  тридневен  срок  от  постъпването  ut 
предложенията  по  чл .S7, ал .5 от  настоящият  Правилник  ги  разпределн  
между  постоянните  комисии  съобразно  тяхната  компетентност  като  
определя  постоянната  комисия , която  ще  бъде  водеща  за  съответния  
слуцай . При  необходимост , Председателя  може  за  включва  в  дневният  
ред  за  съответното  заседание  предложения , без  същите  да  са  
разгле :ждани  от  комисия . 

З .В  чл .б0 се  правят  следните  изменения  и  допълнения : 
3•1.В  ал .2 изречение  първо  след  думите  „заедно  с" се  добавя  следния  

текст : „направеното  /процедирано / предложение  от  предлагащия  и" . 
3.2.Отменят  се  ал . /4/ и  ал ./5/ и  се  създават  нови  ал . /4/ и  ал ./5/ със  

следните  текстове : 
/4/ /Изм ./По  внесен  за  разглеждане  в  Общинския  съвет , проект  зсг  

правилник , програма , наредба  и  инструкция  и  за  изменението , 

допълнението  или  отмяната  им , Общинския  съвет  приема  Решения , при  
спазване  на  разпоредбите  на  Закона  за  нормативните  актове , 

Административно  процесуалният  кидекс , настоящия  Правилник  и  
останалата  нормативна  уредба  на  Република  България . 

/5/ /Изм ./ При  необходимост  Уо  решение  на  ОбС  направените  
предложения  могат  да  бъдат  върнати  ни  направа ,2ите  предложенията  

и/или  на  Постоянните  комисии , за  обсъждане  на  допълнително  
постъ nилите  предложения , включително  и  no повод  извършени  процеду  и . 

Председател  Временна  комисия  :.... .. . .. . .. . 
Райчо  Калайд  ийски  



МОТИВИ  
към  изготвяне  на  проект  за  изменение  на  Наредба  за  управление  на  

общинските  пътища  в  община  Кочериново  

Съгласно  Решение  N~63, Протокол  .№  11 от  проведено  на  7.7.2017 г . 
заседание  на  ОбС  Кочериново , се  създаде  временна  комисия  с  членове : 

Председател : Райчо  Калайджийски  
Членове : Румен  Янакиев  

Калин  $езенков  
Която  да  изготви  предложение  за  изменение  на  ` Правилник  за  

организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  и  взаимодействието  му  с  
общинската  администрация , община  Кочериново , област  Кюстендил  
Комисията  изготви  проект  за  изменение  на  Правилник  за  организацията  и  
дейността  на  Общински  съвет  и  взаимодействието  му  с  общинската  
администрация , община  Кочериново , област  Кюстендил , като  мотивите  и  
за  предложения  проект  за  изменение  са  следните : 

1 .Причините , които  налагат  приемането  

Действащият  Правилник  за  организацията  и  дейността  на  Общински  
съвет  и  взаимодействието  му  с  общинската  администрация , община  
Коч ~риново , област  Кюстендил  е  изменян  няколко  пъти  след  приемането  
му  през  201 1 г . С  влизане  в  сила  на  4.11.2016 г . на  измененията  в  Закона  за  
нормативните  актове , процедурите  по  приемане , изменение  и  допълнение  
на  нормативни  актове  от  Общинските  съвети  бяха  изменени . 
Същевременно  на  проведени  открити  заседания  на  Общински  съвет  
Кочериново , болшенството  от  общинските  съветници  изказаха  мнение  и  за  
необходимостта  от  извършване  на  други  промени  в  Правилник  за  
организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  и  взаимодействието  му  с  
общинската  администрация , община  Кочериново , област  Кюстендил , 
свързани  с  приемане  и  изменение  на  нормативни  актове  от  Общински  
съвет  Кочериново . Предложените  изменения  на  Правилник  за  
организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  и  взаимодействието  му  с  
общинската  администрация , община  Кочериново , област  Кюстендил  е  за  
по  демократичната  работа  на  ОбС  Кочериново  и  недопускане  
противоречие  на  норма  от  Правилника  с  императивна  норма  на  по -висок  
по  степен  нормативен  акт , какъвто  е  Закона  за  нормативните  актове . 

2. Целите , които  се  поставят : 

Предлаганото  изменение  на  действащият 	Правилник  за  
организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  и  взаимодействието  му  с  
общинската  администрация , община  Кочериново , област  Кюстендил  е  с  



цел  Общински  съвет  Кочериново  като  орган  на  местното  самоуправление  
да  работи  по  демократично , в  съответствие  с  императивните  разпоредби  на  
по -високи  по  степен  нормативни  актове . 

3. Финансовите  и  други  средства , необходими  за  прилагането  нгi 
отменената  уредба . 

Предложените  изменения  няма  да  доведат  до  нужда  от  допълнителни  
финансови  средства , които  да  се  разходват  от  Общинския  съвет  или  от  
Община  Кочериново , както  и  от  нуждата  да  бъдат  прегласувани  вече  
приети  от  този  Общинскй  съвет  решения . 

4.Очакваните  резултати  от  прилагането , включително  финансовите , 
ако  има  такива . 

В  резултат  на  приемане  на  предложените  изменения  на  Правйлник  за  
организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  и  взаимодействието  му  с  
общинската  администрация , община  Кочериново , област  Кюстендил , 
същият  ще  бъде  приведен  в  съответствие  с  разпоредбите  на  нормативних  
акт  от  по-висока  степен , какъвто  е  Закона  за  нормативните  актове . 
Същевлеменно  измененията  ще  доведат  до  приемане  на  нови  и/или  
изменение  на  действащи  нормативни  актове  от  Общински  съвет  
Кочериново  в  по -кратки  срокове , без  това  да  пречи  за  прозрачност  и  
гластност  при  приемането  им . 

5. • Анализ  за  съответствието  с  правото  на  Европейския  съюз . 

Предлаганите  промени  са  в  съответствие  с  нормативните  актове  от  
по -висока  степен  и , и  с  тези  на  европейското  законодателство . 

Комисията  възложи  на  Председателя  на  Комисията  да  публикува  на  
Интернет  страницата  на  Общински  съвет  Кочериново  предложените  
изменения  заедно  с  мотивите , и  съобщение  за  провеждане  на  обществени  
консултациии  който  да  се  проведат  на  7.9.2017 г . от  14.00 ч . в  
заседателната  зала  на  Община  Кочериново . 

Председател  временна  комисия :  

Райчо  Калайдж  V ски  


