РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Пловдив
Изх. № АК-01-125/06.06.2018 г.

ДО
Г-Н ИВАН МУРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ПЕРУЩИЦА
КОПИЕ ДО
Г-Н РАДИ МИНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
На Ваш изх. № 1453/31.05.2018 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол
за законосъобразност по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, констатирах незаконосъобразност на Решение № 53, взето с Протокол № 7 от заседание на
Общински съвет – Перущица, проведено на 28.05.2018 г.
Решение № 53, взето с Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Перущица, проведено на
28.05.2018 г., е незаконосъобразно поради съществено противоречие с материалноправните разпоредби,
разписани в Закона за нормативните актове (ЗНА).
С Решение № 53, взето с Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Перущица, проведено
на 28.05.2018 г. се „приема Проект за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейност
на Общински съвет – Перущица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация“. Решението е прието с посочени правни основания - нормите на чл. 21, ал. 2 и 3
ЗМСМА. Решението е прието при проведено поименно гласуване, с 12 гласа „ЗА“ при присъстващи 12
общински съветника от общ брой – 13. Актът е взет по Докладна записка с вх. № 1445/22.05.2018 г.,
депозирана от председателя на Общински съвет – Перущица.
В депозираната докладна записка е изложено, че е необходимо изменение на съществуващия
правилник в резултат постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив (№ 16340/2017 г.), с който
се иска отмяна на Правилника в частта на разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 8. В резултат,
е представен „проект за изменение и допълнение“ на Правилника, който цели „привеждане в
съответствие на подзаконовите нормативни актове на Община Перущица с нормативни актове с повисок ранг“.

Извършено е публикуване на „Проект за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Перущица, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация". Публикацията е реализирана на 18.04.2018 г. с даден 30 – дневен срок
за депозиране на становища.
По силата на законова делегация, общинският съвет е оправомощен по Закона за местното
самоуправление и местната администрация да приема правилници, наредби, решения и инструкции по
въпроси от местно значение. Изменението, съотв. допълнението на действащ правилник, следва да бъде
извършено посредством нормативен административен акт, в случая правилник за изменение и
допълнение (чл.79 от АПК). Отменящият, изменящият или допълващият акт трябва да е от вида и
степента на отменения, изменения или допълнения акт, а строежът и формулирането на разпоредбите
трябва да бъдат съобразени с указа по прилагане на ЗНА.
С приемането на описаното решение, Общински съвет – Перущица е предприел опит за промяна
на действащ подзаконов нормативен акт, като наместо „правилник за изменение и допълнение“ е приел
„проект за изменение и допълнение“. Органът не е спазил цитираните по-горе разпоредби, което на свой
ред е довело до незаконосъобразност на приетия акт.
Предвид гореизложените фактически и правни съображения и на основание чл. 45, ал. 4 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам в законовия 7-дневен
срок за ново обсъждане, респ. отмяна в Общински съвет - Перущица Решение № 53, взето с Протокол
№ 7 от заседание на Общински съвет – Перущица, проведено на 28.05.2018 г., като незаконосъобразно.
На основание чл.45, ал.7 от ЗМСМА, Ви указвам, че следва да преразгледате в 14-дневен срок от
получаване на настоящото писмо решението, в противен случай ще са налице основания да оспорим
същото по съдебен ред.
С уважение,
ПЕТЪР ПЕТРОВ
За Областен управител на област Пловдив
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