
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Пловдив 

 
 
Изх. № АК-01-19#3 

04.02.2020 г. 

 

ДО 

Г-ЖА КРИСТИНА КРИСЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ 

гр. Съединение, ул. „6-ти септември” № 13 

 

На Ваш № 47/29.01.2020 г. 

 

КОПИЕ ДО 

Г-Н АТАНАС БАЛКАНСКИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ 

гр. Съединение, бул. „6-ти септември” № 13 

 

 

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания 

Решение № 4, взето с протокол № 3 от 27.01.2020 г. на Общински съвет Съединение 

  

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРИСЛОВА, 

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ връщам за ново 

обсъждане в Общински съвет Съединение и съобразяване със законовите изисквания, в 

законовия 7-дневен срок, Решение № 4, взето с протокол № 7 от 27.01.2020 г. на Общински 

съвет Съединение. Същото е незаконосъобразно поради следните съображения:  

            С Решение № 4, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 29а и чл. 34, ал. 1 и ал. 2  

от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 62/17.01.2020 г. на председателя на 

Община Съединение фактически основания, Общински съвет Съединение приема посочените 

изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

 Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация е нормативен административен акт по 

смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, постановяващ, че правилникът 

е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на 

държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. 

Така приетото решение противоречи на чл. 79 от Административнопроцесуалния 

кодекс /АПК/. Съгласно разпоредбата на чл. 79 от АПК, нормативните административни актове 

се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. Този 
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последващ нормативен акт е от същата степен като отменения, изменения или допълнен 

нормативен акт. Наредба се изменя и допълва, като с решение общинският съвет приема 

Наредба за изменение и допълнение. Съответно правилник се изменя и допълва, като с решение 

се приема Правилник за изменение и допълнение. 

Ето защо, за да бъде спазено изискването на закона, трябва с решение на общинския 

съвет да се приеме Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

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

общинската администрация, в който да се съдържат измененията и допълненията, които се 

правят в него. Неспазването на императивната разпоредба относно изменението и 

допълнението на нормативния административен акт води до незаконосъобразност на 

решението. 

Констатираното по-горе съществено нарушение на административнопроизводствените 

правила, представлява самостоятелно основание за незаконосъобразност на административния 

акт по аргумент на чл. 146, т. 3 от АПК и налага Решение № 4 да бъде отменено, съответно 

изменено. 

 Предвид гореизложените фактически и правни съображения, връщам за ново 

обсъждане Решение № 4, взето с протокол № 3 от 27.01.2020 г. на Общински съвет 

Съединение като незаконосъобразно, с оглед на дадените указания. 

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА е необходимо да преразгледате върнатото 

решение в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, като оформите същото в 

съответствие със законовите изисквания, в противен случай ще бъде оспорено по съдебен ред. 

 

 

С уважение: /П/ 

 

ЕВЕЛИНА АПОСТОЛОВА  

За Областен управител на област Пловдив 

(съгласно Заповед за заместване № ЧР-04-1/27.01.2020 г.) 
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