
 

Публично обсъждане 

на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брегово, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Съгласно чл. 26, ал.2, ал.3 и ал. 4  и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чрез 

публикуване на  настоящия проект за изменение на Правилник се предоставя възможност на 

всички заинтересовани лица за предложения и становища по предложения проект за 
изменение на правилника. 

Съгласно чл. 69, ал.1, т. 4 от Административно процесуалния кодекс ще бъде проведено 

обществено обсъждане на 22.03.2022 г. от 11:30 часа, в  салона на общинска 

администрация –Брегово. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация - за обществено обсъждане 

С настоящото Предложение председателят на ОбС Брегово внася до ОбС за 

промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брегово, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В 

изпълнение разпоредбите на Закона за нормативните актове, проектът за изменение 
се предоставя за обществено обсъждане; 

Предложението  с мотивите към него се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 във 

връзка с ал. 2 от Закона за нормативните документи и чл. 77 от Административно – 

процесуалния кодекс. На заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок, считано от 

14.01.2022 г. за предложения и становища по Предложението и мотивите към него, касаещи 

последвали промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брегово, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложенията могат 

да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация или на е-mail: 

kmet@bregovo.bg . 
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           О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б Р Е Г О В О 

 

 

Изх.№…………./……………2022 г. 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ инж.ИВАН ВЪЛЧОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕГОВО 

Относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

В деловодството на Общински съвет Брегово постъпи Протест №2323/2021 г. на ОП- 

Видин чрез прокурор Вергил Дуцов с вх. №516/13.12.2021 г. Обект на протеста са редица 

норми от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брегово, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация (наричан по долу Правилника), 
а именно: 

Чл.8. (6) Председателят и заместник-председателите образуват Председателски съвет. 

Чл.9 т.2. Свиква Председателския съвет за обсъждане на въпросите за предстоящото  
заседание на Общинския съвет и за изготвяне на проекта за дневен ред;  

Чл.25 Всяка група има Председател, който я представлява пред Председателския съвет, освен 

ако групата реши друго. Председателят или упълномощено лице от групата изразяват 

становището на групата по отделни въпроси. 

      При направената служебна проверка се установи, че тези норми са съществували в 

съответните Правилници няколко мандата назад. Според мен това е и причината същите да 

бъдат привнесени и в Правилника за мандат 2019-2023 г. Горецитираните текстове уреждат 

така наречения „Председателския съвет“ на ОбС, както и определените функции на този 

орган. 

Аргументите на Окръжна прокуратура за незаконосъобразност на цитираните по горе 

текстове са многопосочни и дават категорично основание за тяхното съдебно оспорване. 

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА, нормативния акт трябва да съответства на Конституцията и на 

другите нормативни актове от по-висока степен. В ЗМСМА, който се явява специален закон, 

председателските съвети не фигурират като орган на управление на месния орган на власт. В 

специалния закон изрично е посочен състава на общинския съвет и неговите органи, като 
изчерпателно е делегиран и обема от правомощия.  

В случая Председателският съвет се е снабдил със собствена компетентност, което е 

недопустимо и противоречи на материалния закон. Разпоредбите, посветени на 

компетентността, не могат да се тълкуват разширително и само и единствено законодателят 
определя структурите на местното самоуправление и местната администрация. 



Водимо от горното и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с постъпил 

Протест №2323/2021 г. на ОП-Видин чрез прокурор Вергил Дуцов, предлагам на Общински 
съвет Брегово да приеме следното 

РЕШЕНИЕ 

Отменя изцяло като незаконосъобразни чл. 8, ал.6, чл. 9, т.2 и чл.25 от Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Брегово, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация. 

  

инж.Иван Вълчов 

Председател на Об С- Брегово 

 


