
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ 

 

От: ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ в качеството си на 

общински съветник от състава на ОбС Горна Оряховица и 

Председател на Общински съвет Горна Оряховица 

 

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет гр. Горна Оряховица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

Мотиви: В деловодството на ОбС Горна Оряховица е постъпил 

протест изх.№3569/18.12.2017 г. на Окръжна прокуратура Велико Търново, 

срещу Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. 

Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, приет на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА с Решение по 

протокол №4/17.12.2015 г. на Общински съвет Горна Оряховица 

/ПРАВИЛНИКА/. С протеста се атакуват разпоредбите на чл.16, ал.1, т.9, в 

частта относно „упражнява контрол върху разходване на средства“ и чл.90, 

ал.1 от Правилника, като незаконосъобразни. 

Съображенията на ВТОП досежно незаконосъобразността на 

разпоредбата, на чл.16, ал.1, т.9 в частта, в която е предвидено 

председателя на общински съвет да „упражнява контрол върху 

разходването на средства, разчетени по бюджета, издръжката на общински 

съвет“ са следните: същата противоречи на разпоредбата, на чл.44, ал.1, т.5 

и чл.29а от ЗМСМА. Разпоредител с бюджетните средства е кметът на 

общината и общинският съвет не разполага със средства, чието разходване 

да определя сам, поради което не би могъл да упражнява контрол върху 

тези средства, още по малко еднолично от председателя на съвета. Считам 

тези съображения за неясни и некореспондиращи с буквата на закона, но 

доколкото следва да съобразим редакциите на разпоредбите от 

правилника, то следва да изменим атакуваната с протеста, поради следните 

съображения: в действителност първостепенен разпоредител с бюджетни 

средства е кметът на общината. Той внася за разглеждане от общинския 

съвет, бюджета на общината за съответната година, той организира 

общественото му обсъждане и др. подобни. След като приключат тези 

организационни действия, общинския съвет на основание чл.21, ал.1, т. 6 

от ЗМСМА, приема бюджета. След приемането на общинския бюджет, 

правомощия на кмета дадени му с чл. 44, ал.1, т.5 от ЗМСМА е да 

организира изпълнението му. Контролът по изпълнението на общинския 



бюджет се осъществява от Общинския съвет, по правомощия дадени му с 

чл.21, ал.1, т.6, пр. трето от ЗМСМА. Споделям становището, на 

протестиращия прокурор, че председателя не може еднолично да 

осъществява този контрол, но пък той на база правата дадени му с чл.33, 

ал.1, т.2-4 от ЗМСМА /…“ Общинският съветник има право: 2. да предлага 

включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет 

разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася 

проекти за решения; 3. да участва в обсъждането и решаването на всички 

въпроси от компетентността на съвета; 4. да отправя питания към 

кмета…“/ на практика въпреки, че изрично не е заложено в правомощията 

му по чл.25 от ЗМСМА, не е лишен от възможността, чрез колективния 

орган Общинския съвет да осъществява този контрол. 

 Съображенията на ВТОП досежно незаконосъобразността на 

разпоредбата, на чл.90, ал.1 от Правилника са следните: уреденият в чл.90, 

ал.1 от Правилника кворум за одобряване символ на общината и 

удостояване с почетно гражданство – „квалифицирано мнозинство“ е в 

противоречие със законовите норми. По смисъла на чл.21, ал.1, т. 21 и 22 

от ЗМСМА, Общинският съвет одобрява символ и печат на общината и 

удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани. В 

обхвата на чл.27, ал.4 от ЗМСМА е кворума за вземане на решения по 

чл.21, ал.1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 и по чл.21а, ал.3, а именно 

мнозинство от по-вече от половината от общия брой на общинските 

съветници. Точки 21 и 22 не попадат в хипотезата на чл.27, ал.4 от 

ЗМСМА, от където е и извода за наличието на правилото, че всички 

решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство 

повече от половината от присъстващите съветници, като Съветът може да 

реши гласуването да бъде и тайно: аргумент от чл.27, ал.3 от ЗМСМА. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.33, ал.1, т.2, предл. 

второ от ЗМСМА предлагам на ОбС Горна Оряховица да вземе следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23, вр. с ал.3 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с Протест 

изх.№№3569/18.12.2017 г. на Окръжна прокуратура Велико Търново, 

Общински съвет Горна Оряховица изменя Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация приета с Решение по 

протокол №4/17.12.2015 г. на Общински съвет Горна Оряховица по 

следния начин: 

1. Изменя чл.16, ал.1, т.9, като отпада от текста му частта 

относно“…упражнява контрол върху разходване на средства…“. 



2. Изменя чл.90, ал.1, като отпада от текста му частта относно “…с 

квалифицирано мнозинство…“. 

 

Прилагам: Протест на ВТОП с изх.№3569/18.12.2017 г. на Окръжна 

Прокуратура Велико Търново. 

 

 

Изготвил, 

Адвокат Иван Илиев Илиев: 

 

Председател на Общински съвет 

Горна Оряховица, 

Даниел Георгиев Костадинов: 

 


