
О б я в л е н и е – 15.10.2018 г. 

До Общински съвет – Батак 

До Кмета на Община Батак 

До всички заинтересовани лица 

 

       Съгласно чл.26 от ЗНА, в законоустановения срок,  ОбС- Батак, чрез настоящото 

публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по проекта на  Правилник  за организацията и дейността  на 

Общинския съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация  -  е-mаil адрес: obs_batak@abv.bg 

 

                          Д О К Л А Д 

от Катерина Антелова Ангелова – председател на ОбС-Батак 

 

 

Уважаеми г-жи и г-да ,  

Във връзка с Постановление № 990/11.10.2018 г. на Татяна Щерева – прокурор при РП- 

Пещера  относно Правилник за организацията и дейността  на Общински съвет – Батак, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение 

№423/27.09.2018, протокол №35, с което се изисква да бъдат предприети мерки  за 

отктраняването на текстове в противоречие със ЗМСМА,  

Предлагам на Вашето внимание следните коррекции: 

1.В чл.5, ал.1,т.3,т.4,т.11 и т.20 и т.21 от Правилника за организацията и дейността  на 

Общински съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация отпадат текстовете  «с мнозинство повече от половината от общия брой 

съветници» 

2.Към  чл.25 се добавя т.12 със следния текст „при установяване на неизбираемост” 

3..Към  чл.25 се добавя т.13 със следния текст „при  смърт”. 

 

МОТИВИ: 

1. Причини, налагащи приемането на Правилник за организацията и дейността  на Общинския 

съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация : 

- Постановление № 990/11.10.2018 г. на Татяна Щерева – прокурор при РП- Пещера   

2. Цели които се поставят вносителите: 

- Осъвременяване на  Правилника, съгласно промяната на нормативната уредба.   

3.Финансови и други средства необходими за прилагането на Правилника за организацията и 

дейността  на Общинския съвет – Батак, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация  - Допълнителни средства не са необходими.Правилникът е обезпечен с 

предвитедите средства по бюджета за 2018г. 



4.Очаквани резултати: 

- Регламентиране и подобряване на организационно техническата дейност на ОбС, 

наличие на ясни правила за работа. 

    

5. Анализ на съответствие с правото на европейския съюз: 

Предлаганата промяна в  проекта на Правилника е в съответствие с нормативните актове от 

по-висока степен и не противоречи на Европейското законодателство. 

 

К.Ангелова 

Председател на ОбС 

 


