
                                                                               

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Пламен Гошев

Председател на Общински съвет Куклен

Относно:  Предложение    за  приемане  на  Правилник    за  изменение   и  допълнение     на  
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  неговите комисии и
взаимодействието  му  с  общинската  администрация  на  Община  Куклен     /приет  с  
решение № 163, взето с протокол № 11 от 25.03.2016     г.;     изм  енен   с реш  ение   № 215,  
взето с протокол № 16 от 30.06.2016     г.; изм  енен   с реш  ение   № 233, взето с протокол №  
17  от  18.07.2016     г.  ,  което  решение  е    отм  енено  в  частта  на  т.  3    с  реш  ение   №  
2142/11.11.2016     г. на Адм  инистративен   съд   –   Пловдив;     изм  енен   с реш  ение   № 256, взето  
с протокол № 19 от   0  9.09.2016     г.;   изменен с решение № 571, взето с протокол № 51 от  
07.03.2018 г.  /   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
  

След  протест  на  Окръжна  прокуратура  –  Пловдив  против  Правилник  за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация на Община Куклен  /приет с решение № 163, взето с
протокол № 11 от 25.03.2016 г., е образувано административно дело № 1471/2018 г. на
Административен съд – Пловдив.

Протестът е направен след проверка относно законосъобразност на  Правилник
за  организацията  и  дейността  на  Общинския  съвет,  неговите  комисии  и
взаимодействието  му  с  общинската  администрация  на  Община  Куклен  /приет  с
решение № 163, взето с протокол № 11 от 25.03.2016 г. за съответствие с нормативни
актове от по-висока степен, в хода на която проверка е установено, че разпоредбата на
чл.  66,  ал.  1,  т.  8  от  правилника,  според  която  общинският  съветник  има право на
командировъчни,  които  се  подписват  от  Председателя  на  Общинския  съвет,
противоречи на нормативен акт от по-висока степен.

МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ от приемане на Правилник за
изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския
съвет,  неговите  комисии  и  взаимодействието  му  с  общинската  администрация  на
Община  Куклен /приет  с  решение  № 163,  взето с  протокол  № 11 от  25.03.2016 г.;
изменен с решение № 215, взето с протокол № 16 от 30.06.2016 г.; изменен с решение
№ 233, взето с протокол № 17 от 18.07.2016 г., което  решение е отменено в частта на т.
3  с  решение №  2142/11.11.2016 г.  на  Административен съд  –  Пловдив; изменен с
решение № 256, взето с протокол № 19 от  09.09.2016 г.;  изменен с решение № 571,
взето с протокол № 51 от 07.03.2018 г./ 

І.  Причини,  които  налагат  приемането  на  правилник  за  изменение  и
допълнение на правилника

Съгласно  чл. 66.  ал.  1,  т.  8  от  Правилника  за  организацията  и  дейността  на
Общинския  съвет,  неговите  комисии  и  взаимодействието  му  с  общинската
администрация  на  Община  Куклен, общинският  съветник  има  право на
командировъчни, които се подписват от Председателя на Общинския съвет. 



                                                                               

Посочената норма противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс
общинските  съвети  издават  нормативни  актове,  с  които  уреждат  съобразно
нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение.

От друга страна разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове
гласи, че  Нормативният акт трябва да съответствува на  Конституцията и на другите
нормативни актове от по-висока степен.

За случаите на командироване извън територията на Република България има
изрична  уредба  в  чл.  6,  ал.  1,  т.  2  от  Наредбата  за  служебните  командировки  и
специализации  в  чужбина,  според  която  заповедите  за  командировки  или
специализации в чужбина за общинските съветници се издават от кмета на общината.
Тази норма касае компетентност и има овластяващ характер.  Разпоредбите, посветени
на компетентността не могат да се тълкуват разширително, поради изключителния им
характер, поради което и всяко разрешение на местния орган, различно от посоченото в
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина е противозаконно.

При командировки без напускане пределите на Република България, в Наредбата
за командировките не се съдържа изрична регламентация,  но тъй като ситуацията  е
сходна с предходната, тъй като и в двата случая става дума за изпълнение на функциите
на общинския съветник на място, различно от седалището на общинския съвет, следва
да се приложи същото разрешение на въпроса.

 В подкрепа на горните изводи е и разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 5 и т. 16 от
Закона  за  метното  самоуправление  и  местната  администрация,  в  която  е  казано,  че
кметът  на  общината  осигурява  организационно-техническото  обслужване  на
общинския съвет и организира изпълнението на общинския бюджет. По презумция от
тази  разпоредба  на  закона  компетентен  да  издаде  заповеди  за  командировка  на
председателя на общинския съвет и на общинските съветници е кмета на общината и
само  заповед,  подписана  от  него  следва  да  бъде  изпълнена  от  общинската
администрация и задължена съответната бюджетна сметка на общината.

Цитираните по-горе норми са повелителни, защото чрез тях се урежда реда за
извършване  на  определено  действие  и  са  норми  от  по-висок  ранг  от  нормите,
съдържащи се в Правилника, приет от общински съвет Куклен.

При  изработване  на  проекта  на  Правилник  за  изменение  и  допълнение  на
Правилника  за  организацията  и  дейността  на  Общинския  съвет,  неговите  комисии  и
взаимодействието  му  с  общинската  администрация  на  Община  Куклен, са  спазени
принципите  на  необходимост,  обоснованост,  предвидимост,  откритост,  съгласуваност,
субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост: 
Приемането на изменение и допълнение на правилника е необходимо с оглед

привеждане на съществуващия нормативен акт в съответствие с нормативни актове от
по-висока степен.

Принцип на обоснованост: 
Проектът  на  правилника  се  обосновава  с  нуждата  от  уреждане  обществени

отношения с местно значение по законосъобразен начин.

Принцип на предвидимост и откритост: 
Разпоредбите  в  проекта  на  правилника  с  мотивите  и  частичната  оценка  на

въздействието  ще  бъдат  публикувани  на  официалния  сайт  на  община  Куклен  за
становище  и  предложения  от  заинтересованите  лица,  които  могат  да  направят  на
следния електронен адрес:  obskuklen@abv.bg или в деловодството на Общински съвет
Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43.
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Принципът на съгласуваност: 
Проектът на правилника е изготвен, като са взети предвид всички предложения

и мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от работната група.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност
В  работната  група  по  изготвяне  на  проекта  на  Правилник  за  изменение  и

допълнение  на  Правилника  за  организацията  и  дейността  на  Общинския  съвет,
неговите  комисии  и  взаимодействието  му  с  общинската  администрация  на  Община
Куклен, взеха участие служители от различни сектори на общинската администрация,
като бяха взети предвид техните експертни мнения и становища относно изменението и
допълнението на правилника.

II. Цел на нормативния акт
Целта  на  изменението  и  допълнението  на  правилника  е  привеждане  на

съществуващия  нормативен  акт  в  съответствие  с  нормативни  актове  от  по-висока
степен.

III. Финансови средства, необходими за прилагането нормативния акт.
   За  прилагане  на  Правилник  за  изменение  и  допълнение  на  Правилника  за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му  с  общинската  администрация  на  Община  не  е  необходимо  разходването  на
допълнителни бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати
Привеждане  на  съществуващия  нормативен  акт  в  съответствие  с  нормативни

актове от по-висока степен.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият  проект  за  изменение  и  доплълнение  на  правилника  е  в

съответствие  с  нормативните  актове  от  по-висока  степен,  както  и  с  тези  на
европейското законодателство.

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове е извършена
частична  оценка  на  въздействието  на  проекта  на  подзаконовия  нормативен  акт.
Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на
Община Куклен на  11.10.2018 г.  до  10.11.2018 г.,  включително.  С публикуването на
проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената консултация.

Въз основа на гореизложеното, и на основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 21,
ал.  2  и  чл.  21,  ал.  1,  т.  23 от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната
администрация, във връзка с чл. 10 и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), при спазване на изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл.
79 от  Административнопроцесуалния  кодекс,  предлагам Общински съвет Куклен да
вземе следното

РЕШЕНИЕ:
 
I.  Общински съвет Куклен приема Правилник за  изменение  и допълнение  на

Правилник  за  организацията  и  дейността  на  Общинския  съвет,  неговите  комисии и
взаимодействието му с общинската администрация на Община Куклен, както следва:  

§ 1. Чл. 66, ал. 1, т. 8 се отменя.
§ 2. Създава се нов §  3 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния

текст:  Правилник  за  изменение  и  допълнение  на  Правилник  за  организацията  и



                                                                               

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на Община Куклен е приет с  Решение № …………. от Протокол №
………… от ……………. година на Общински съвет Куклен и влиза в сила от влизане в
сила на решението за приемането му от Общински съвет Куклен.

II. Настоящият  правилник  влиза  в  сила  от  влизане  в  сила  на  решението  за
приемането му от Общински съвет Куклен.

III. Общински  съвет  Куклен  възлага  на  Кмета  на  Община  Куклен  всички
последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

Приложениe:

1. Частична оценка  на въздействието. 

С уважение,                            

ПЛАМЕН ГОШЕВ
Председател на Общински съвет Куклен

Съгласували:
Мариана Ганева
Секретар на Община Куклен

Изготвил
Недялка Георгиева
Главен юрисконсулт


