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ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ГОДЕЧ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от 
Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч 

 
 

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет- Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 

 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 

Предложението внасям  във връзка с Разпореждане №1684/22.12.2017 г. по Адм.дело 
№1216/2017 г. на Административен съд София област. Производството е образувано по 
протест на Окръжна прокуратура, против разпоредбата на чл.18, ал.1, т.8; чл.23, ал.1 и чл.127 
от Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет- Годеч, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация.  
 Чл. 18, ал.1, т.8 се явява незаконосъобразен спрямо нормите на ЗМСМА, поради факта, 
че правомощията на председателя на общински съвет са изчерпателно уредени в чл.25 от 
ЗМСМА и законодателят не е предвидил възможност за разширяването им. 
 В чл. 23, ал.1 не са изброени всички законови предпоставки за прекратяване 
пълномощията на общински съветник. 
 Разпоредбата на чл.127, ал.1 не е ясно формулирана спрямо чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от 
ЗМСМА и поражда различно тълкуване. 
 Оспорваният текст от протеста на Окръжна прокуратура спрямо чл. 127, ал.2 гласи 
следното: „...с разпоредбата на чл.127, ал.2 от Правилника, Общински съвет-Годеч 
нормативно е закрепил правото си да създава служби (по предложение на кмета) и да 
определя функциите им (очевидно без предложение на кмета), като по този начин и без да 
имо право на това, е раширил предоставените му от закона правомощия.“, но разпоредбата 
на чл.15, ал.4 от ЗМСМА е именно такава: „Общинският съвет може да създава служби 
на общинската администрация в отделни райони, кметства, населени места или в 
части от тях и определя функциите им.“ 
 
 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно 
самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 76, ал.3 и 
чл.79 от Административнопроцесуалният кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и 
чл. 28 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет – Годеч да вземе 
следното 

 
 
 
 
 



 2

ПРОЕКТ! 
РЕШЕНИЕ: 

 
Приема изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет- Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

 
 § 1. В чл.18, ал.1 се правят следните изменения: 

т.8 се отменя.  
  

 § 2. В чл.23, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:  
т.2. се изменя така: След думата  „ когато“ се добавя тестът „след избирането му“  
добавя се нова т.11 със следният текст: „При влизане в сила на акт, с който е 

установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси“ 

добавя се нова т.12 със следният текст: „При установяване на неизбираемост“ 
 
 § 3. В чл.127 се правят следните изменения:  

Ал.1 се изменя така: „Общински съвет одобрява общата численост и структурата 
на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на 
кмета на общината“ 

Добавя се нова ал.2 със следният текст: „Общинският съвет определя размера на 
трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и 
средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на 
кмета на общината.“ 

 Ал.2 става ал.3 и се изменя така:„Общинският съвет може да създава служби на 
общинската администрация в отделни райони, кметства, населени места или в части от 
тях и определя функциите им.“ 

 
  

§ 4. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нови следните параграфи: 
§6. със следният текст: „За всички неуредени въпроси в настоящият правилник се 

прилагат разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация.“ 

§7. „Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет- Годеч, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е изменен и 
допълнен с Решение №….. по Протокол №…. на ОбС-Годеч и влизат в сила от деня на 
приемането им.” 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Мария Владимирова 
Председател на ОбС-Годеч 


