
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

 Общинските съвети като органи на местното самоуправление на 

територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от 

местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По 

силата на чл. 76 ал. 3 от АПК, вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в 

изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават 

административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове под 

формата на наредби. 

 На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка 

с чл.26, ал.3 и 4 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото 

публикуване се уведомяват всички лица, че е изготвен Проект на Наредба за 

създаване и функциониране на квартални съвети  в община Неделино и се 

предоставя 30-дневен срок за предложения и становища. 

 Предложенията и становищата могат да се депозират на e-mail: 

obs_nedelino@abv.bg или в деловодството на Общински съвет - Неделино, на 
адрес: гр.Неделино, ул.”Александър Стамболийски” №104, ет.3, ст. 12. 
Проектът на Наредба за създаване и функциониране на квартални съвети  в 

община Неделино заедно с мотивите към нея, са публикувани на интернет 

страницата на Община Неделино на  28.11.2018г. 

 Вносител на проекта за Наредба за създаване и функциониране на 

квартални съвети  в община Неделино е СО „Квартални и обществени съвети, 

обществени форуми“ при ОС-Неделино. 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ И 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КВАРТАЛНИ СЪВЕТИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО. 

 С наредбата се уреждат обществени отношения, като се определят 

правилата, нормите, задълженията и правомощията на гражданите, общинския 

съвет и кмета на Община Неделино във връзка създаване и функциониране на 

квартални съвети на територията на  община Неделино. 

 Към настоящият момент текстовете на наредбата са актуални, 

съответстват на българското законодателство в това число са съобразени със 

ЗПУГДВМС 

1.Причините, които налагат приемането. 

 В действащото у нас законодателство съществуват редица нормативни 

актове, в които под различна форма е регламентирано участието на гражданите 

в управлението. На местно ниво представителството на гражданите е в лицето 

на избраните от тях общински съветници, чрез чиято дейност се осъществява 

косвеното участие на гражданите в управлението в рамките на тяхната общност. 

В законодателството ни е налице двустранен процес на взаимодействие между 

органите на местно самоуправление и гражданите, респективно техните 

представителни структури. От тази гледна точка държавата гарантира 

гражданското участие, без обаче да навлиза изцяло и да подменя 

съществуването на местното самоуправление и на избраните компетентни 
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органи. Наличието на адекватно, съвременно законодателство, 

регламентиращо гражданското участие в управлението е само основата, върху 

която могат да се развият потребностите и желанията на гражданите за реално 

участие чрез конкретни форми на изява-колективни или индивидуални 

действия, които целят да контролират или влияят върху управлението на 

обществото или общносттта на национално или местно ниво. В този смисъл 

предлаганата Наредба за квартални съвети визира форма на гражданско 

участие в дейността на местните органи за самоуправление и предлага 

възможност за създаване на партньорства между гражданите и местната власт. 

 Наредбата отчита добрите практики в тази област в т.ч. е съобразена със 

ЗПУГДВМС. 

 Създаването на квартални съвети е ефективен начин за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Това е безспорен 

факт подкрепен от добрите практики в редица общини. Успеха на подобни 

инициативи е в пряка зависимост от нагласите на гражданите за участието им в 

местното самоуправление. Обикновено гражданите абдикират от правата си, 

като не се интересуват в достатъчна степен от проблемите свързани с 

населеното си място или собствения квартал. Поражда се необходимост от 

стимулиране на гражданската инициатива свързана със  създаване на 

квартални съвети в общинския център и на кметски обществени съвети в 

селата. За целта е необходимо  да се привлече устойчиво общественото 

внимание на жителите на кварталите, като се информират за статута на 

кварталните съвети, нормативната уредба и бъдещите ползи. Кварталните 

съвети са преди всичко легитимен представителен орган на жителите в 

квартала, както и форма на участие на гражданите в местното самоуправление.  

2. Цели на проекта за Наредба за създаване и функциониране на квартални 

съвети  в община Неделино 

1. Регламентиране на ясни правила и ред за създаване и функциониране на 

квартални съвети в община Неделино. 

2. Да се стимулира инициативата на гражданите при решаване на проблемите 

на населените места – квартали и села, където те живеят.  

3. Да се стимулира партньорството между местната власт и структурите на 

гражданското общество с цел намиране на общи  решения на съществуващи 

проблеми. 

4. Да се постигне постепенна промяна в мисленето на хората от кварталите и 
селата, че решаването на проблемите зависи и от тях самите, че те лично могат, 
чрез своите инициативи и предложения, да участват в управлението и 
развитието на кварталите и населеното място и организирано да променят 
начина на живот и жизнената среда съобразно своите  критерии и интереси. 
 
5. Да се изгради действено партньорство и постоянна форма на диалог между 
обществените съвети и органите на местното самоуправление, чрез което 
местната власт да се доближи до проблемите на хората, и да може да ги решава 
по-успешно. 
 



6. Да се повиши ролята на гражданите за осъществяване на обществен контрол 
при разпореждането с бюджета и обекти,общинска собственост , съгласно 
действащото законодателство.  
 
7. Да се осигури участието на широк кръг представители на гражданското 
общество в различни инициативи на общината. 
 
8. Да се отговори на законния стремеж на структурите на гражданското 
общество да изразяват мнение, становище и предложения по отношение на 
актове на местната власт, които засягат техни интереси. 
 
9. Обществен мониторинг върху дейността на местната власт. 
 

3. Очаквани резултати: 

 Обединение на гражданите в подкрепа развитието на община Неделино. 

Превръщане на Общината в средище на гражданска активност чрез създаване и 

функциониране на устойчиви механизми за насърчаване на гражданското 

участие и гражданските инициативи. 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата  Наредба за 

създаване и функциониране на квартални съвети  в община Неделино. 

 Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането 

на новата уредба. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Наредбата е в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, 

както и с тези на европейското законодателство. 

 Наредба за създаване и функциониране на квартални съвети  в община 

Неделино влиза в сила от датата на приемането и от Общински съвет Неделино. 

 

 

АСЕН БЕЛЕВ ................... 

Председател на СО „Квартални и обществени съвети, обществени форуми“ 


