
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:  

Мотиви 

 

към Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - Неделино, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинска администрация 

 

I. Причини, които налагат приемане на изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет-Неделино, неговите комисии и за 

взаимодействието му с Общинска администрация:  

 

Във връзка с постъпило в деловодството на Общински съвет- Неделино, 

Определение №18 /14.01-2022г. от Административен съд гр. Смолян, в което се 

съобщава, че е образувано  административно дело № 8/2022г. по протест на Районна 

прокуратура гр. Смолян срещу разпоредбите на чл.15, чл.16, ал.1,т.2 в частта ,,… 

съвместно с членовете на председателкия съвет“, чл.18, ал.1, т.2, чл.19, ал.1, т.1-4 и 

ал.2, чл.31, ал.2, чл.56, ал.1 и ал.2 изрично второ в частта ,, … председателския съвет…“ 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Неделино, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 

4/09.12.2019г., по Протокол № 2 на Общински съвет- Неделино. 

Преценката за законосъобразност на посочените норми се извършва при 

съпоставянето й с чл1,чл.21 ал.1 и ал.3, както и чл.23 ал.4, чл.24, чл.25, чл.48 и сл. от 

ЗМСМА. 

Систематическото тълкуване на разпоредбите сочи недвусмислено, че в 

цитирания специален закон  Председателските  съвети, първо не фигурират като орган 

за управление на местния орган. На второ място , закона са регламентирани 

правомощия на председателите и на заместник председателите както и на комисиите 

към него. Поради това се смята, че Председателският съвет се снабдява със собствена 

компетентност, а в същото време се състои от органи със законови правомощия. По 

този начин с конституирането на съвета се делегират и предоставят права, нормативно 

дадени от ЗМСМА на други органи и стореното е в пряко противоречие с нормативното 

разрешение от по-висок ранг. 

Също така се знае, че и компетентността на органа винаги се определя в 

съответствие с материалния закон, като това е пряко следствие от нормата на чл.4 ал.1 

от КРБ / а и чл.4 ал.1 от АПК/. Разпоредбите, посветени на компетентността не могат да 

се тълкуват разширително, поради изключителния им характер. 

В тази връзка се смята, че създаването на ,,Председателски съвет“ и 

натоварването му с функции, посочени в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет- Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, не се основава на ЗМСМА. 

 

 

II. Цели, които се поставят с предложените изменения и допълнения:  

 

Целта, която се преследва с премахването на ,,Председателския съвет“ от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Неделино, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, е че те са 

незаконосъобразни и противоречат на нормативен акт от по –висока степен, а именно 

КРБ, ЗМСМА. 

 



III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник: 

 

За прилагането на изменението и допълнението на Правилника, не са 

необходими допълнителни финансови средства.  

 

IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Настоящият проект 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 документа подчертаващ необходимостта от отчитането в 

правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването 

на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. 

Доколкото настоящият проект за изменение и допълнение на Правилник е с предмет на 

подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 

3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет 

като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на 

Европейската Харта за местно самоуправление. 

 

 

 

 

                                                                                   Д-р Румен Младенов…………... 

                                                                                   Председател на Общински съвет- 

                                                                                   Неделино 
 

 


