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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
гр. ШУМЕН 
 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев,  
председател на Общински съвет Шумен 

 
 

ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 16, т. 7 и чл. 
18, т. 4, изр. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, гр. 
Шумен 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
В Общински съвет Шумен постъпи протест от Д. Шостак - прокурор при 

Окръжна прокуратура, с вх. № 61-01-049  от 21.02.2018 г., с искане да бъдат 
отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 16, т. 7 и чл. 18, т. 4, изр. 
2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен, поради 
противоречие с материалноправните разпоредби на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация.  

Горепосочените текстове са следните:  
„Чл. 16. Председателят на съвета: 
………………………. 
 т. 7: Контролира целесъобразното изразходване на средствата, 

предназначени за издръжка на Общинския съвет.“ 
 
„Чл. 18. Правомощията на председателя на Общинския съвет се 

прекратяват в следните случаи: 
…………………. 
4. С решение на Общинския съвет, взето с мнозинство повече от 1/2 от 

всички общински съветници при тайно гласуване. Мотивирано писмено 
предложение за такова решение могат да направят най-малко 1/3 от всички 
общински съветници.“ 

 
Според прокурор Д. Шостак т. 4 от чл. 16 противоречи на чл. 21, ал. 1, т. 6 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно 



който Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, 
осъществява контрол и приема отчет за изпълнението му. Т. е. контролът се 
осъществява от Общинския съвет, а не от неговия председател. 

По-нататък в протеста прокурор Шостак посочва, че съгласно чл. 24, ал. 
3, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
решение за прекратяване правомощията на председателя се вземат по реда на 
ал. 1, т. е. с тайно гласуване, с повече от половината от гласовете от общия брой 
на съветниците. Това според него означава, че последното изречение на чл. 18, 
т. 4 от правилника е дописване на закона и излиза извън рамките на 
правомощията на Общинския съвет. 

С оглед на гореизложеното предлагам три варианта за   
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

І-ви вариант: 
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 16, т. 7 и чл. 18, т. 4, изр. 2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен. 

 
ІІ-ри вариант: 
ИЗМЕНЯ разпоредбите на чл. 16, т. 7 и чл. 18, т. 4, изр. 2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен:  

……………………………………………….…….. 
 
ІІІ-ти вариант: 
ПОТВЪРЖДАВА  разпоредбите на чл. 16, т. 7 и чл. 18, т. 4, изр. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен: 

„Чл. 16. Председателят на съвета: 
………………………. 
 т. 7: Контролира целесъобразното изразходване на средствата, 

предназначени за издръжка на Общинския съвет.“ 
 
„Чл. 18. Правомощията на председателя на Общинския съвет се 

прекратяват в следните случаи: 
…………………. 
4. … Мотивирано писмено предложение за такова решение могат да 

направят най-малко 1/3 от всички общински съветници.“ 
 
 
Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 
Председател на Общински съвет Шумен 
 
 



 
   

МОТИВИ  
към предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността  

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му  
с общинска администрация, гр. Шумен 

 
 
 

1. Причини, които налагат приемането: постъпил протест от Окръжна 
прокуратура Шумен срещу  разпоредбите на чл. 16, т. 7 и чл. 18, т. 4, изр. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен; 

2. Цели, които се поставят: синхронизиране на Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен, със Закона за 
местното самоуправление и местната администрация; 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
наредбата: не са необходими финансови средства за прилагането на новата 
уредба; 

4. Очаквани резултати от прилагането: съответствие на разпоредбите 
на чл. 16, т. 7 и чл. 18, т. 4, изр. 2 от Правилника за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, гр. Шумен, със Закона за местното самоуправление и местната 
администрация; 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Промените 
не противоречат на правото на Европейския съюз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


