
 
Вх. № 142 

21.03.2018 г.  

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Ганьо Султанов – Председател на Общински съвет Хисаря. 

 

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на  Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската, приет с решение № 18, Протокол № 6/22.12. 2015 г. 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,     

В приетия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 

Решение №18, Протокол №6/22.12.2015 г. в разпоредбата на чл. 17, ал.1, т.6 е допусната 

незаконосъобразност, а именно: Председателят на ОбС освен правомощията си по чл. 25 

ЗМСМА: „Управлява бюджета на общината в частта му за общинския съвет“. 

Цитираната разпоредбата е била незаконосъобразна и към момента на приемане на 

правилника. В законодателството не се предвиждат функции на председателя на Общинския 

съвет по отношение на общинския бюджет. Очевидно е, че при осъществяването на контрол 

за законност от съответните държавни органи това не е забелязано и съответно не е 

отстранено. Тъй като разпоредбата на чл. 17, ал.1, т.6 от Правилника противоречи на 

нормативен акт от по-висока степен, а именно ЗМСМА и ЗПФ. В ЗМСМА чл. 25 ясно и 

изчерпателно са изброени правомощията на Председателя на ОбС. Недопустимо е с 

подзаконов нормативен акт да се въвеждат права и задължения които противоречат или не 

са описани в нормативен акт от по висока степен. Реално погледнато цитираната разпоредба 

не е намерила и практическо приложение или изпълнение, тъй като Председателят на ОбС 

не е подписвал разходни документи, не е сключвал договори и не е упражнявал пряк 

контрол върху разходването на каквито и да е финансови средства. 

Съгласно чл. 37, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 

„чл. 37 (4) По преценка на председателя на общинския съвет и кмета на общината в 

изключителни случаи при необходимост може да се приемат решения срещу подпис.  

 

Общинска администрация  

Хисаря   
 

 

гр. Хисаря, ул. Генерал Гурко  No 14, тел.: 0337/62180, Факс : 0337/62030,  
 E-mail: obhisar@hisar.bg ,obstina@hisar.bg ,d_polis@abv.bg   WEB: http://hisar.bg 
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МОТИВИ: 

1. Явна незаконосъобразност на обсъжданите разпоредби. 

2. Поради протест на ОП Пловдив е образувано е административно производство 

№ 523/2018 г. по оспорване и отмяна на разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 6 от 

Правилника. 

3. На основание чл. 26, ал. 4, и поради висящото съдебно производство,  предлагам 

като целесъобразно и законосъобразно срокът по общественото обсъждане за 

предложения и становища по отмяната да бъде 14 дневен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

На Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, приет с решение № 18, Протокол № 6/22.12. 2015 г.  

 

Вносител: Ганьо Султанов – Председател на Общински съвет Хисаря 

                                                                                                                                       Проект 
Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 14 дни, Община Хисаря чрез настоящото публикуване, 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения 

и становища по проекта за изменение на Правилника на е-таil адрес: obhisar@hisar.bg  

 

МОТИВИ:  
 

I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ПРАВИЛНИКА. 

  В приетия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 

решение № 18, Протокол № 6/22.12.2015 г. в разпоредбата на чл. 17, ал.1, т. 6 е допусната 

незаконосъобразност, а именно: Председателят на ОбС освен правомощията си по чл. 25 

ЗМСМА: „Управлява бюджета на общината в частта му за общинския съвет“. 

Цитираната разпоредбата е била незаконосъобразна и към момента на приемане на 

правилника. В законодателството не се предвиждат функции на председателя на Общинския 

съвет по отношение на общинския бюджет. Очевидно е, че при осъществяването на контрол 

за законност от съответните държавни органи това не е забелязано и съответно не е 

отстранено. Тъй като разпоредбата на чл. 17, ал.1, т. 6 от Правилника противоречи на 

нормативен акт от по-висока степен, а именно ЗМСМА и ЗПФ.  В ЗМСМА чл. 25 ясно и 

изчерпателно са изброени правомощията на Председателя на ОбС. Недопустимо е с 

подзаконов нормативен акт да се въвеждат права и задължения които противоречат или не 

са описани в нормативен акт от по висока степен. Реално погледнато цитираната разпоредба 

не е намерила и практическо приложение или изпълнение, тъй като Председателят на ОбС 

не е подписвал разходни документи, не е сключвал договори и не е упражнявал пряк 

контрол върху разходването на каквито и да е финансови средства. 

В изпълнение на задълженията си от Върховна административна прокуратура е 

изпратено писмо до  Окръжна прокуратура Пловдив, вследствие на което е постъпил 

Протест от ОП Пловдив с подробно изложени мотиви относно гореописаната 

незаконосъобразност на разпоредбата. По протеста е образувано адм. дело № 523/2018 г. по 

описа на Административен съд Пловдив.  

При проверка от страна на ОбС Хисаря се установи, че доводите на прокуратурата 

са правилни и следва в цитирания Правилник да се направи изменение и тази разпоредба да 

се отмени.  

Съгласно чл. 37, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 

Чл. 37 (4) По преценка на председателя на общинския съвет и кмета на общината в 

изключителни случай при необходимост може да се приемат решения срещу подпис. 

Тази възможност трябва да се прилага действително само при липса на възможност да 

се събере общинския съвет. Подписите да се събират в рамките на два дни, т. е. 
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решение може да се взема, като гласуването стане с подпис на всеки общински съветник 

срещу името си в изготвен списък, което представлява вид явно гласуване на решение. Чл. 

27, ал.3 от ЗМСМА е уредил принципа на явно гласуване със съответен кворум, а чл. 29 от 

същия закон урежда изготвянето на протокол за всяко заседание на общинския съвет, както  

и в какъв срок този протокол може да се направи искане за поправка на протокола. С оглед 

на тези правила следва извода, че решение, взето по начина описан в настоящата норма на 

правилника е в противоречие на нормативен акт от по висока степен. Това води до 

незаконосъобразност на нормата на чл. 37, ал. 4. 

 

II. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА:  

Целта на изменението на Правилника е провеждане в законосъобразност.  

 

III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

НАРЕДБАТА:     

           За прилагане на измененията в Правилника не е необходимо разходването на 

бюджетни средства.  

 

IV. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:   

  Проектът за Решение за изменение  на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези 

на европейското законодателство. 

 

V. Правни и фактически основания: 

1. Правни основания: 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, при спазване на 

изискванията на чл.75-79 от АПК, във връзка с чл. 11, ал.3, чл.15, ал.1,  чл.26 и чл.28 от 

ЗНА. 

2. Фактически основания:  

Чрез приемането на решението за отмяна на незаконосъобразната разпоредба ще се 

хармонизират нормите на подзаконовия нормативен акт със законовите изисквания. 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:  

 

1. Приема Приемане на Правилник за изменение и допълнение на  Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската приет с решение № 18, Протокол № 6/22.12. 2015 г., 

както следва: 

§ 1 Отменя чл. 17, ал. 1, т. 6: „Управлява бюджета на общината в частта му за 

общинския съвет“, като незаконосъобразна. 

 § 2 Отменя чл. 37, ал. 4: „По преценка на председателя на общинския съвет и 

кмета на общината в изключителни случай при необходимост може да се приемат 

решения срещу подпис. Тази възможност трябва да се прилага действително само при 

липса на възможност да се събере общинския съвет . Подписите да се събират в 

рамките на два дни“, като незаконосъобразна. 

2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да предприеме необходимите мерки 

за изпълнение на приетото решение. 

 

 



ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 

Институция: 

ОБЩИНА ХИСАРЯ 

Нормативен акт:  

Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет Хисаря, 

неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация в 

частта му чл. 17, ал. 1, т. 6 и чл. 37, ал. 

4, приет с решение № 18, Протокол № 

6/22.12. 2015 г. 

 



І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА   
1. Целта е Общински съвет на Хисаря да коригира подзаконовия си нормативен акт: 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация в частта му чл. 17, ал. 1, 

т. 6 и чл. 37, ал. 4, приет с решение № 18, Протокол № 6/22.12. 2015 г., като го приведе в 

съответствие с разпоредбите на нормативния акт от по – висока степен.      
Цитираните разпоредби са били незаконосъобразни и към момента на приемането 

им, но очевидно е, че при осъществяването на контрол за законност от съответните държавни 
органи това не е забелязано и съответно не е отстранено.  

 
ІІ. ЦЕЛИ   
Целта е синхронизиране съответните норми на Правилника с действащите законови 

норми. С отмяната се цели преодоляване на описаната незаконосъобразност.  
 Конкретни цели са:  

1. Отмяна на описаните норми на чл. 17, ал. 1, т. 6, а именно   „упражнява контрол 
върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на Община Хисаря  за 
издръжка на Общинския съвет“ и чл. 37 (4) „По преценка на председателя на 
общинския съвет и кмета на общината в изключителни случай при необходимост може 
да се приемат решения срещу подпис. Тази възможност трябва да се прилага 
действително само при липса на възможност да се събере общинския съвет . Подписите 
да се събират в рамките на два дни.“ 

 
   ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:  
Общински съвет Хисаря и Община Хисаря.  

 
ІV.  ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ  
Отмяна на незаконосъобразните разпоредби.  

 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
При този вариант се стига до положение констатираните незаконосъобразностти и съответно 

Административен съд Пловдив, ще отмени със съдебен акт разпоредбите.  
 
Вариант за действие 2 „Отмяна на разпоредбите в Правилника”: 
При този вариант ще бъдат осигурени: 
• Пълно съответствие на Правилника със законовата уредба; 
• Прекратяване на административното производство по отношение на чл. 17, ал.1, т. 6;. 
• Недопускане на съдебно производство по отношение на чл. 37, ал.4 от Правилника. 

 
 V. РАЗХОДИ  
 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
Разходите за заинтересованите страни са следните: 
1. За Община Хисаря:   
 Заплащане на разноски по административното дело.  
Вариант за действие 2 „Приемане изменение на Правилника”: 
Разходите за заинтересованите страни са следните: 
1. За Община Хисаря:   

Възможност от възлагане на разноски по при прекратяване на адм. дело.  
 

VІ. ПОЛЗИ 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
Няма да има ползи.  
Вариант за действие 2 „Приемане изменение на Правилника”: 
Ползите за заинтересованите страни са следните: 
1. Община Хисаря:  
Привеждане на Правилника в съответствие с нормативния акт от по – висока степен, 

съобразно рамката на чл. 76, ал.3 от АПК. 



 
VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ 
Възлагане на разходи по образуваното производство.  
 
VІІI. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА ЧАСТИЧНА  ОЦЕНКА НА        

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 Проектът за Решение за приемане на Правилник за изменение и допълнение  на Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация не изисква оценка за въздействие, тъй 
като незаконосъобразната норма по чл. 17, ал.1 т.6 не е прилагана. 

Проектът за изменение и допълнение на правилника е публикуван в интернет – на 
официалната страница на Община Хисаря, раздел Общински съвет, Правилници и наредби. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


