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Дискусионни кръгли маси 

„Законодателни промени за отговорни местни органи на самоуправление” 

Обобщение на предложенията 

Националното сдружение на общините в Република България и Програма Инициатива 
местно самоуправление се ангажираха с провеждането на серия от дискусии на тема: 
„Законодателни промени за отговорни местни органи на самоуправление”. 

Целта на тази дейност беше да се обсъдят и направят предложения по варианти за 
усъвършенстване на законовата уредба, така че местните органи на самоуправление да 
бъдат по-ефективни и отговорни. 

Създадена беше работна група, която изработи рамката на темите за дискусия. В 
периода между 26 октомври и 10 декември 2005 г. ИМС организира широка дискусия 
с представители на местните органи от цялата страна. Бяха проведени 11 кръгли маси 
- 10 чрез регионалните асоциации на общините и една със секретари от РАО „Тракия”, 
чрез тяхната професионална асоциация НАСО РБ. В дискусиите участваха общо над 
260 представители на местната власт. Освен това ИМС проведе работна среща по 
темата с няколко областни управителя и работна среща с Демонстрационния екип за 
ефективно управление.  

Рамката на дискусията включваше следните теми: 

1. Правна уредба 
2. Ясни, непротиворечащи си нормативни актове 

3. Правомощия на органите на местно самоуправление 

4. Избор на органи на местно самоуправление 

5. Ресурсно осигуряване на дейността на общинските съвети 

 

Обобщени предложения от дискусиите: 

1. Правна уредба  
Дискусията по тази тема беше върху въпроса доколко законите и подзаконовите 
нормативни актове на централната власт трябва да уреждат в детайли материята, 
свързана с органите на местно самоуправление, и степента на възможности органите 
на местно самоуправление да пишат нормативни актове. Представителите на 
общините имат разнопосочно мнение по този въпрос. Преобладаващо е мнението, че 
законите трябва да уреждат детайлно цялата материя. Забелязва се, че привърженици 
на това мнение в по-голяма степен са представителите на по-малките общини. 
Основен аргумент за това е липсата на достатъчно капацитет. Големите общини 
смятат, че законът би трябвало да дава основните принципни изисквания и стандарти, 
а общините сами да регулират материята съобразно своята специфика.  

Необходимо е да се направи задълбочена оценка доколко общините имат капацитет да 
разработват качествени местни нормативни актове. 

Мнения на участници в дискусиите по тази тема: 
По-висока степен на уреждане с нормативни актове на органите на местно самоуправление 

- предполага широко участие на гражданите, тяхното мнение при изработване на наредбите и 
правилниците на общинския съвет; по-добра информираност на гражданите; 

- е необходимо, за да се върви към финансова децентрализация. Каква ще е функцията на общинския 
съвет, ако законодателството е изцяло уреждащо; 

- отчита спецификата на всяка община, затова е по-добро; 
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- гарант за повишаване на отговорността на общинските съвети.  

По-висока степен на уреждане на материята със закони и подзаконови нормативни актове на 
централната власт   

- по-добро е, защото е много трудно да се пишат наредби; 

- общините нямат капацитет; само в областните центрове общинските съвети са способни да 
реагират в юридически аспект; 

- всеки закон създава възможност за различни тълкувателни мнения. Най-добрият вариант е законът 
да е много подробен, за да няма място за тълкуване и произволни действия; 

- ЗМСМА трябва да е подробен, а другите закони,, засягащи местното самоуправление, да са по-
отворени и да създават възможност за местен избор; 

- наредбите и огромен процент (80-99%) от проекторешенията на общинския съвет се изготвят от 
общинската администрация. С малки изменения се пренасят от община в община и така по 
неформален начин повтарят модела на уреждащо законодателство. Самите общински съвети трудно 
изготвят предложения, които да отговарят на законовите изисквания и да са качествени; 

- то е добро с това, че създава ред и няма инициативи, които заобикалят закона; 

- необходимо е да се регламентира в ЗМСМА процедура за участие на гражданите в разработване на 
местни наредби и решаване на местни проблеми; 

- правилниците и наредбите по прилагане на законите трябва да се приемат веднага след приемане на 
съответния закон, а не са се чака с месеци тяхното приемане;   

- реалността е такава, че има общински съвети, в които няма нито един висшист общински съветник 
и непрекъснато има наредби, които съдът отменя. 

 

2. Ясни, непротиворечащи си нормативни актове   
По тази тема бяха развити няколко тези. Най-общо, бяха изказани мнения за: 

- Някои участници изказваха мнение, че е време да се помисли за 
кодифициране на нормативната уредба, свързана с местното 
самоуправление, като мненията бяха или в посока на кодифициране на 
цялата материя, или на част от материята (финанси на общините)  

- Представителите на общините даваха примери за противоречия между 
различни нормативни актове или слабости в нормативната уредба, 
които затрудняват прилагането й.   

- необходимост от механизъм или система, чрез която общинските 
съвети да бъдат информирани за новоприети или изменени 
нормативни актове, които засягат тяхната дейност. Тази теза имаше и 
противници, които смятаха, че не е необходим никакъв общ механизъм, 
защото това е задължение и всяка община трябва да намери свой начин да 
се справя.   

Мнения: 

 необходимост от кодифициране на нормативната уредба за местното самоуправление 

Има 6-7 закона, които се отнасят до местното самоуправление – те трябва да се обединят и 
материята да се кодифицира. 

или: 

ЗМСМА трябва да се превърне във втория по важност закон, нещо като конституция на местните 
власти. В него трябва да влезе всичко, което касае местното самоуправление. Това ще улесни 
всички, защото материята ще бъде на едно място. 

 проблем понякога е липсата на ясни, непротиворечащи си разпоредби   

Когато се вменяват задължения на местните власти, трябва много да се внимава. Има текстове 
(включително и в ЗМСМА), които взаимно се изключват. 
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Когато се разработват закони, засягащи местното самоуправление, задължително да се правят 
справки със ЗМСМА. 

Централната изпълнителна власт трябва да създаде орган/звено/някаква структура/, с функция да 
следи именно за противоречия между отделни закони.  

 Необходима е синхронизация в областта на контрола по прилагане на законодателството 

Различните контролни органи проверяват за техните закони, а общинската администрация гледа 
ЗМСМА. Получава се разлика в тълкуването. Трябва да има синхронизация. Някои контролни 
органи налагат санкции на общините, които са непосилни да бъдат платени от общинския бюджет. 

 необходим е механизъм или система, чрез която общинските съвети да бъдат информирани за 
новоприети или изменени нормативни актове, които засягат тяхната дейност.  

Антитези - не е необходим никакъв общ механизъм, защото това е задължение на общинските 
съветници и всеки съвет трябва да намери свой начин да се справя. Както всеки гражданин е 
длъжен да знае законите и незнанието не го оправдава, така и всеки общински съветник в още по-
голяма степен трябва да се интересува и да се информира своевременно. Всяка община е абонирана 
за Ciela или Apis, от които съветниците могат да се информират. 

Предложения за такъв вид механизъм: 

- Всяка община да вмени функция на един служител са следи за промени в законодателството. 
Например община Шумен (работеща с интегрирана система за управление) има отделна 
длъжност, която се занимава с отбелязване на промени в нормативната уредба и поддържа 
регистър, който съдържа всички копия на електронен носител. 

- НСОРБ или друга организация да прави това; 

- В Държавен вестник да има рубрика за информиране на общините; 

- В ЗМСМА изрично да се запише, че всеки общински съвет трябва да има  юрист и това да е  
една от функциите му (възражение, че това е невъзможно да стане в малките общини и е 
недопустимо да се включва такъв текст в закона); 

- Издаване на справочник за законодателството, касаещо местното самоуправление. Такива се 
разработват, но за съжаление впоследствие няма кой да ги актуализира.   

- На областно ниво да се създаде Съвет по законодателството за синхронизация и информиране 
на общините. 

 

3. Правомощия на органите на местно самоуправление 
Дискусиите включваха много разнообразни теми и мнения, най-общо в следните три 
сфери: 

3.1. Отчитане на различията в големината на общината 
Дошло е време за преоценка и промяна на териториалното деление, тъй като много общини не 
отговарят на законовото изискване за община.  

Необходимо е в ЗМСМА да се въведе регионализация, като се запише, че група общини могат 
да излъчват единен орган, който да разпределя ресурси. 

Необходимо е да се регламентира правото на общините да се сдружават на регионален 
принцип. 

3.2. Взаимодействие между общински съвет и кмет/администрация 

По отношение на баланса на функциите мненията бяха твърде противоположни и 
противоречиви. Някои участници смятаха, че функциите на общинския съвет са 
ограничени и трябва да се разширят, други – че не са ясно разграничени тези на съвета 
и тези на кмета, трети – че в закона правомощията кмет/общински съвет са добре 
балансирани и достатъчно ясни.  

Необходима е радикална реформа в местното самоуправление. Самият закон създава условия за 
напрежение между общински съвет и кмет/общинска администрация. Трябва да се промени 
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духът на закона. Да се изяснят функциите на общинския съвет като орган на местното 
самоуправление.  

Конфликтът между общински съвет и кмет е заложен в закона и докато не се промени законът, 
конфликтът няма да изчезне. Трябва да се знае „кой води бащина дружина”. Моделът на местно 
самоуправление е пренесен от държавното устройство. Този модел трябва да се промени. Един 
трябва „да води хорото”. 

Да се огледат всички текстове в закона, които предполагат „пазарлък”. Именно те създават 
конфликти и напрежение (например кой да назначава служители в звеното по чл.29а).  

Секретарят на общината не трябва да е държавен служител, а член на екипа на кмета и да се 
назначава като зам. кметовете. 

Пълномощията на председателя на общинския съвет са достатъчни. Разширяването им ще 
доведе до усложнения и проблеми. 

 

3.3. Отговорност на органите на местно самоуправление. 

Много оживени бяха дискусиите за отговорността на органите на местно 
самоуправление, за контрола и за санкциите както по отношение на общинския съвет, 
така и по отношение на кмета.  

Норма без санкции е безсмислена. Необходимо е в ЗМСМА да има конкретни норми за 
реализация на отговорност и санкции при неспазване на нормата. Разписването на санкции ще 
допринесе за подобряване на прилагането на закона. Санкцията гарантира изпълнение на 
нормата. 

ЗМСМА да регламентира механизъм за отчет на общинския съвет пред населението.  

Да се регламентира право на общинския съвет да упражнява контрол върху всички заповеди на 
кмета, а не само тези, издадени в изпълнение на решение на общинския съвет.  

В ЗМСМА не е добре регламентиран въпросът за отговорността на кмета за неизпълнение на 
решение на общински съвет – необходимо е да се намери подходящ текст, който да урежда 
срокове и санкции за такива случаи. Тук става въпрос за мълчаливо неизпълнение, а не за 
случаите, когато обжалва, и когато независимо от упражнявания от съвета контрол, кметът не 
изпълнява решение и няма как да бъде санкциониран. Този въпрос беше повдиган многократно, 
което показва, че представлява проблем. 

Широко подкрепяна теза беше въвеждането на поименното гласуването като начин за 
повишаване на отговорността на общинските съветници. На контрааргумента, че 
поименното гласуване ще доведе до забавяне на работата, се изтъкваше, че има 
начини това да се преодолее (една електронна система няма да струва скъпо на общината, а 
ползите ще са много повече) 

- Не може да се разчита на уреждане на този въпрос в Правилника на общинския съвет. Много 
участници изразиха мнение, че този въпрос трябва да бъде допълнително развит в закона (т.е. 
да се въведе текст в ЗМСМА), като предложените варианти включваха: 

- Когато съветник поиска поименно гласуване, предложението му да не се подлага на гласуване, 
а да се приема автоматично поименно гласуване. 

- Да се изисква поименно гласуване за всички решения, които се взимат с квалифицирано 
мнозинство. 

- Да се изисква поименно гласуване в случаи, изрично изброени в закона.   

- Да се въведе електронна система на гласуване в общинския съвет 

- Трябва да се въведат в закона санкции за общински съвети. Може например при решение, 
спряно поради незаконосъобразност, да се удържа глоба от възнаграждението на съветниците. 

- В ЗМСМА да се запишат срокове за обжалване на решения на общински съвет и за произнасяне 
по жалбата. 
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4. Избор на местни органи на самоуправление 
В дискусията за начина на избиране на общински съветници бяха разгледани темите за 
броя на общинските съветници, за избирателната система, за ролята на политическите 
партии в местните избори, за представителството на населените места и за 
прекратяване на пълномощия. Допълнително беше представена практиката на някои 
страни за застъпен мандат.  

Брой на  общинските съветници:  

И трите възможни варианта за броя на общинските съветници имаха поддръжници в 
дискусиите: намаляване, запазване и увеличаване, като преобладаващото мнение сред 
участниците е за запазване на сега действащата уредба в ЗМСМА за броя на 
общинските съветници. Обобщени мненията са: 

- Броят на съветниците е свързан с представителството на населението. Той трябва да се 
изчислява като процент от населението, за да има представителност. Броят на съветниците е 
пропорционално определен съгласно броя на населението. Проблемът обаче е в това, че броят 
на населението не е актуален. Необходима е национална лобистка кампания за актуализация на 
списъците с населението и тези с избиратели. 

- Трябва да има баланс между броя на съветниците и броя на населените места в общината. 
Според сега действащия ЗМСМА критерий е броят жители в общината, но не се отчита 
спецификата на общината (съответно брой населени места). 

- В ЗМСМА да са определени долна и горна граница за размер от...до, в зависимост от броя на 
населението, а предходният общински съвет да решава в рамките на „от...до” какъв да е броят 
на съветниците за следващия мандат. Така ще може да се отчете спецификата на общината, 
свързана с броя населени места. По тази идея беше изказвана и антитеза, че няма особен 
смисъл от това, тъй като едва ли ще има съвет, който да реши в долната граница на от—до, т.е. 
всички ще решават за максималния възможен брой съветници. 

- Сега регламентираният в ЗМСМА брой общински съветници е добър, даже може да се увеличи, 
защото в България няма развито гражданско общество и на този етап е необходимо по-голямо 
представителство на населението в органите на властта.  

- В малките общини размерът на общинските съвети трябва да се увеличи. Причините са 
свързани с това, че  ресурсът в малките общини е малък и за формиране и добра работа на 
комисии са нужни повече съветници. Освен това не може 7 човека например да свалят кмет, 
избран от населението, както и да приемат наредби, в които за решения за разпоредителни 
сделки се иска квалифицирано мнозинство.    

- Броят на съветниците е в зависимост от функциите на общинския съвет. Ако се увеличат 
административните функции, то броят трябва да се намали и да се създадат екипи, които да им 
помагат. 

- Да се намали броят на общинските съветници: 

o така партиите ще бъдат по-отговорни и ще предлагат по-качествени съветници; 

o за да са добри в работата си като съветници, те трябва да се занимават само с това; 

o сега действащото законодателство не стимулира съветниците да повишават 
професионално нивото си, затова е добре да има малко на брой платени съветници. 

- При сегашният модел на местно самоуправление няма значение какъв е броят на общинските 
съветници. 

Избирателна система 

По въпроса за избора на общински съветници и кметове дискусиите бяха твърде 
оживени и мненията – твърде противоположни и противоречиви.  

Многократно изказвано и широко подкрепяно беше мнението за необходимост от 
въвеждане на критерии за кандидати за общински съветници. Предложенията 
варираха от възраст до необходима степен на образование, но в крайна сметка голяма 
част от участниците препоръчват критерии за изборни длъжности. Като аргумент бяха 
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посочвани примери на общински съвети, в които преобладаващата част от 
съветниците нямат даже средно образование. 

По отношение на избирателната система, преобладаващото мнение е, че най-добрата 
система за избор, особено на местно ниво, е мажоритарната, и България трябва да 
върви в тази посока. Мненията за промени включваха: 

- кодифициране на избирателното законодателство; 

- за изборите през 2007 г. да се въведе интегрална бюлетина; 

- да се впише в ЗМИ, че неподписването на протокола от член на секционната избирателна 
комисия не го прави невалиден; 

- в избирателните закони да се прецизират допустимите мотиви и срокове за обжалване на избор. 

- законът да регламентира кой влиза в общинския съвет в случай на прекратяване на 
пълномощия на общински съветник (независим); 

- напълно мажоритарни избори: малките общини са готови за въвеждане на мажоритарна 
система, защото изборът така или иначе е мажоритарен – всички се познават и независимо от 
коя партия е издигнат кандидатът, личните му качества играят решаваща роля за избора му. 
Доказателство за това е и по-високата активност при избори в малките общини,  където хората 
гласуват за кандидати, които познават.   

- избори по многомандатни райони; 

- смесена система на избор, т.е. пропорционална система с мажоритарни елементи. Хората искат 
да избират личности и промяната на избирателната система към повече възможности за 
мажоритарен избор ще повиши избирателната активност. 

- пропорционална система с възможност за пренареждане вътре в листите. По този начин 
партийните централи няма да имат възможност да решават кой да влиза в общинския съвет. 

- смесена система, при която ½ от общия брой съветници се избират по пропорционален 
принцип и ½ - по мажоритарен. 

- да се премахне делението кмет на кметство и кметски наместник. Няма логика 251 жители да 
си избират кмет, а 249 – да не могат. (да се премахне кметският наместник). 

- сегашната система на избор е добра. Законът дава възможност за мажоритарен избор – 
независимите общински съветници са доказателство за това. 

- Системата да дава възможност за представителност на % от населението според броя на 
населението и според броя на гласувалите, т.е. избирателната активност да има тежест. 

- Необходимо е ново териториално деление. Сега има общини, които не отговарят на 
изискванията на закона за община. Новото деление да отчита както броя на населението, така и 
на географското положение, поносимото разстояние на населените места до общинския център 
и т.н. 

- Въпрос, на който трябва да се обърне внимание, е как партийните листи да не изяждат 
гласовете на независимите, т.е. всеки глас да има еднаква тежест.   

Прекратяване на пълномощия 

Широко обсъждан въпрос беше прекратяване на пълномощията на кмета. Общо взето 
преобладаващите мнения бяха две. Едното мнение се основава на принципа „който 
избира, той освобождава” („не може 12 000 човека да те изберат, а да те освободят 7”). 
Поддръжниците на тази теза смятат, че ЗМСМА трябва да реши този въпрос, като се 
отнеме на общинския съвет правото да освобождава кмета. В същото време да се 
разпише възможност избирателите да могат да го отзовават. Второто мнение (по-
широко застъпено) е, че ЗМСМА дава възможност за широко тълкуване на „системно 
неизпълнение на задълженията” и проява за субективизъм, което пък създаде някои от 
най-големите проблеми в този мандат.  Затова в ЗМСМА трябва ясно да се разпишат 
случаите при освобождаване на кмета – какво се разбира под системно неизпълнение. 
Същото се отнася и за прекратяване на пълномощията на председателя на общинския 
съвет – законът справедливо се е произнесъл за начина, по който това става, но не 
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толкова ясно – за причините. Освен това някои участници препоръчаха в закона 
изрично да се запише, че председателят няма право да обжалва (като се позоваха на 
негативната практика).    

Трябва да се регламентира законово правото на партиите да отзовават общински 
съветници в изброени случаи. Такива случаи трябва да включват например излизането 
от групата на съответната партия и самообявяването на съветник за независим. 

Прекратяването на пълномощията на общински съветник  
- Няма механизъм за отзоваване на общински съветник от гражданите, а трябва да има такъв 

(например чрез подписка). Сега само общинският съвет може да прекрати предсрочно 
пълномощията му, и то по неясно регламентиран в закона начин, т.е. няма легално определение 
на „трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията”. 

- Да има възможност общинският съвет да прекратява пълномощията на съветник при действия, 
несъвместими с общоприетия морал и етика. (Примера от Пазарджик).   

  

5. Ресурсно и финансово осигуряване на дейността на общинските съвети 
- Възнаграждението на общинските съветници да бъде отделна част от издръжката на 

общинските съвети. Възнаграждението трябва да бъде държавна отговорност. 
Възнаграждението трябва да е фиксирано месечно, а да не е обвързано с броя на сесиите. Така 
ще се избегне насрочването на много сесии и комисии с цел по-високо заплащане.   

- Заплащането на възнаграждението на общинските съветници трябва да става по приет с 
нормативен акт стандарт, като има граници в зависимост от големината на общината (някои 
участници силно се противопоставяха на диференцирано заплащане в зависимост от 
големината на общината, с аргумент, че всички съветници имат еднакви функции и 
отговорност).  

- Да има санкция за кмет, който отказва да назначи предложен от общинския съвет служител в 
звеното по чл.29а. Или в закона да е записано, че кметът е длъжен да назначи предложения 
служител. 

- Председателят на общинския съвет трябва да може да се разпорежда с бюджета на съвета. Това 
по някакъв начин трябва да се регламентира в закон или подзаконов нормативен акт. 

- Заплащането и осигуровките на общинските съветници са приравнени на трудовите. Трябва да 
се измени „приравнен на трудов договор” термин за възнаграждението на общинските 
съветници. Това е вид управление и заплащането трябва да бъде по такъв договор. 
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ДРУГИ 

 

- Казус: Съдебен спор между общински съвет и кмет. Ролята на юриста на 
общината в този случай. Кой осъществява правна помощ за общинския съвет и 
кой  - за кмета. 

- Изключително големи затруднения създава сега действащата нормативна 
уредба по отношение на структурата на общинската администрация и 
минималните изисквания за брой дирекции, ценз и т.н. Тази уредба не отчита 
спецификата на общините и особено демографската криза, в която са огромна 
част от по-малките общини. Тази уредба да се промени, като се отчитат 
особеностите на общините. 

- Наредба за общинските пътища – колко общини имат такава наредба, а тя се 
изисква по закон. 

- Няма синхронизация между Закона за общинската собственост и Закона за 
арендата  

- Съществува противоречие между Закона за общинската собственост и 
трудовото законодателство – в Кодекса на труда се изисква на синдикатите да 
се дават безвъзмездно помещения за дейността, а в Закона за общинската 
собственост разпоредбите задължават да се отдават под наем. (между чл..14(5) 
от ЗОС и чл. 46 от КТ) 

- Необходимост от обмяна на практики между общини и консултации по ЗИН 

- Няма общинска практика и е необходима обмяна на практика по Кодекса за 
международно частно право. Досега съдът, а сега – и общините (чл.118-119 ? от 
КМЧП). 

- Добра практика, която трябва да се разпространява и да се въвежда, е 
областният управител да уведомява общинския съвет преди да спре някое 
негово решение с цел да се прегласува и да се избегне тромавата съдебна 
система 

- Не е уреден въпросът как се заплаща на общинските съветници, ако кметът не 
внесе бюджета в предвидения в ЗОБ срок  – (чл.15(5) от ЗОБ). 

- Да се промени чл. 27 от ЗМИ за правомощия на общинската избирателна 
комисия. Необходимо е да се разпише процедура как комисията взима 
решения. Сега няма и е много неясно как се взимат решения.   

- Да се направят промени, така че да се елиминира практиката за вземане на 
решение на подпис. Това обаче се отнася до порочна практика в рамките на 
закона. Може да се помисли какво да се направи в тази област. 

- Корупционна практика – общински съветник на работа по граждански договор 
към общинска администрация –това трябва да се забрани, т.е. да няма право 
кметът да му бъде работодател по никакъв начин, нито по трудов, нито по 
граждански договор. (това обаче е много сложно, трябва да се отнася само за 
общ. администрация).  

- Наредба за възлагане на малки обществени поръчки създава големи 
затруднения на малки общини, в които няма фирми. 

- Как да се регламентира: гражданите, които не заплащат общинските услуги, да 
не ги получават. 
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- НСОРБ да разработва примерните правилници диференцирано – за малки и 
големи общини. 

- Социалните помощи сега се получават на банкомат. Това е недомислие, от 
селата трябва да дадат 5 лв. за път, за да идат до общинския център, където има 
банкомат, за да си вземат например 10 лв. 

- НСОРБ да съдейства да се отмени параграф 4к от Допълнителните разпоредби 
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Противоречи на 
чл.36. В област Русе областният управител непрекъснато спира решения на 
общинските съвети от областта.   
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Предложения от община Стара Загора във връзка с промяната на действащи 
нормативни актове 
▪ Предложения относно изменения в законовата и подзаконовата нормативна уредба 

в системата на образованието 

1. Закон за народната просвета 
В чл. 37, ал. 4 и ал. 5 да се направят следните изменения: 

Ал. 4 и ал. 5 да се обединят в една обща алинея със следния текст: 

(4) Кметът на общината сключва и прекратява трудовите договори с директорите на 
общинските детски градини, училища и обслужващи звена. 

2. Наредба № 7/2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена 

Предвид намаляване броя на учениците в малките селища в чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 да 
се намалят праговете за пълняемост на паралелките, както следва: 

- за една маломерна паралелка: 

І – ІV клас – минимален брой ученици – 10 вместо 12 

V – VІІІ клас – минимален брой ученици – 12 вместо 14 

- за една слята паралелка: 

І – ІV клас – минимален брой ученици – 8 вместо 10 

V – VІІІ клас – минимален брой ученици – 10 вместо 12 

В чл. 15, ал. 1 да се извърши изменение по отношение на броя на учениците, 
изучаващи чужди езици. Групата за изучаване на чужди езици да се образува при най-
малко 8 ученици вместо 10. 

3. Наредба № 5/2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и 
нормативите за численост на персонала в системата на народната 
просвета 

В чл. 6, ал. 1 да се извърши изменение по отношение на разкриването на работно 
място за длъжността „педагогически съветник”. Работно място за длъжността 
„педагогически съветник” да се открива за училище/детска градина с над 300 
ученици/деца вместо 500 ученици/деца. 

▪ Предложение относно изменение на текстове от действащата нормативна уредба в 
областта на общинската собственост 

1. Закон за общинска собственост 
В чл. 58, ал. 1 да отпаднат думите „седемдневен срок от утвърждаването му”. 

Мотиви:  Не е реалистично в седемдневен срок от утвърждаването на акта, същия да 
бъде изпратен за вписване, особено с текста в наредбата, че датата на утвърждаването 
е датата на завеждането на акта. 

Не е възможно да се спази този срок практически, тъй като актовете се подписват само 
от кметовете на населените места и при отсъствие, голяма натовареност или други 
причини от обективен и субективен характер се натрупват голям брой актове. 

За да се спази този седемдневен срок вписването на поредния номер на акта 
задължително следва да се прави саморъчно от актосъставителя и този номер трябва в 
последствие да се вписва и в базата данни с актовете за общинска собственост, което 
може да доведе до объркване и грешки. 
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Считам, че текстът на чл. 34, ал. 2, изречение второ, е достатъчен мотив актовете за 
общинска собственост да се вписват своевременно и при поставяне на срок той просто 
няма да се спазва. 

Чл. 58, ал. 4 да се отмени или да се конкретизира какво се има предвид. 

§ 42 от: Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за общинската собственост след текста „отредени за 
жилищно” да се добави текста и „и вилно”. 

Мотиви: повече от две години областна администрация Стара Загора не деактува 
имоти, попадащи в терени отредени за вилно строителство по действащите подробни 
устройствени планове, не издава заповеди за отказ и не пордават на правоимащите 
право на собстваност върху терените с реализирано право на строеж. Изпаднали сме в 
абсурдна ситуация, от която страдат най-вече гражданите на община Стара Загора. 

2. Правилник за приложение на Закона за държавната собственост: 
Чл. 23, ал. 2, т. 3 да се прецизира като след думите „придобити чрез правни сделки” 
се добави текста „след 01.07.1996 г.” 

Мотиви: Областна администрация Стара Загора не деактува жилища, гаражи и други 
имоти, придобити от община Стара Загора чрез замяна, тъй като прилагат текста на 
тази точка буквално. Недопустимо е да се счита, че Градските общински народни 
съвети са изграждали жилищни блокове, имали са собственост върху жилища в тях и 
когато е извършена замяна на такива жилища, получените в замяна имоти не са тяхна 
собственост. 

Отменената в ДВ, бр. 70/2000 г. разпоредба на чл. 156, ал. 3 да се възстанови. 

Мотиви: Преписките по деактуване на имоти – общинска собственост от актовите 
книги за държавна собственост престояват месеци и години в Областна 
администрация без да се произнасят по исканията ни – нито се деактуват имотите, 
ните се отказва. 

▪ Предложение относно изменение на текстове от действащата нормативна уредба в 
областта на устройството на територията 

1. Закон за устройство на територията 

Чл. 137, ал. 1: 

При всички категории строежи, изброени в този текст – от първа до пета, категорията 
на производствените предприятия и сгради да се определя в зависимост от застроена и 
разгъната застроена площ или вида производство, а не от брой работни места. 

Чл. 147, ал. 2: 
Текстът да се промени, като становище на инженер-конструктор да се представя за 
строежите по ал. 1 /всички точки – от т. 1 до т. 13/, а за тези по т. 2 – да се 
изискватакова и от инженер по съответната инсталация /ВиК, Ел. и др./ 

Чл. 148, ал. 4 да придобие следния вид: 

(4) Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен 
технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Допуска се 
резрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при условията 
на чл. 142, ал. 2. Разрешението за строеж се издава в 10-дневен срок от постъпване на 
писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект. 

Мотиви: За строежите с изготвена оценка за съответствие от консултант, срокът 7 дни 
е твърде недостатъчен за одобряване на инвестиционния проект и издаването на 



 12

резрешението за строеж. Одобряването на инвестиционния проект и издаването на 
разрешението за строеж да не се извършват едновременно. 

Създава се нова ал. 8 на чл. 16 със следния текст: 

(8) При прокарване на задънени или други улици по искане на заинтересувани 
собственици необходимите отчуждения са изцяло за тяхна сметка независимо от това, 
дали предходният план е приложен. 

2. Закон за кадастъра и имотния регистър 
Чл. 49б да бъде отменен. 

Мотиви: Кадастралната карта не е достатъчна, за да се даде пълна преценка за 
недвижимия имот, с който се извършва съответната сделка. 

Чл. 82, ал. 4 и ал. 5 – отменени от Наредба № 7 /2003 г./ като незаконосъобразни с 
Решение № 653 от 2005 г. на ВАС да се добавят в глава ІІІ, раздел ІV от ЗУТ, тъй като 
при спазване на разпоредбата чл. 82 от същата наредба /изменения от ДВ, бр. 11 от 
2005 г./ се нарушават други разпоредби от ЗУТ. 

▪ Предложение относно изменение на текстовете от действащата нормативна уредба 
в областтта на финансите 

1. Проекто-закон за държавния бюджет за 2006 г. 
От Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 година да отпадне 
изискването държавния трансфер от преизпълнението на преотстъпените държавни 
данъци да се използват за държавно делегирани дейности в рамките на текущата 
година, т. е. § 32, ал. 5 от Закона за държавния бюджет за 2005 г. да изглежда по 
следния начин в ЗДБ за 2006 г.: 

„Реализираните икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата 
дейности, при условие, че няма просрочени или неразплатени разходи де се използват 
по решение на общинския съвет включително и през текущата година.” 

▪ Предложение относно изменение на текстовете от действащата нормативна уредба 
в областта на гражданското състояние 

1. Закон за гражданската регистрация 
Към чл. 92, според който адресната регистрация се извършва от общините и кмествата 
при заявяване от лицето, да се добави и текста: 

„и при посочване на основание” 

2. Закон за българските документи за самоличност 
Към. чл. 32, ал. 2, според който невалидността се обявява от органа, издал личната 
карта на лицето, да се добави и текста: 

„или извършил промяната по т. 4 и т. 5 на предходната алинея” 
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▪ Предложения от инж. Стефан Стефанов – кмет на Община Павликени 
Считам за целесъобразни следните изменения и допълнения в Закона за 

местното самоуправление и местна администрация: 

- В чл. 19, ал. 1, относно броя на общинските съветници да останат съответно: 1.-7; 
2.-9; 3.-11; 4.-15; 5.-19; 6.-21; 7.-29; 8.-31; 9.-39; 10.-45 

- В чл. 21, ал. 1, т. 7, след местните да се добави „данъци” 

- В чл. 23, ал. 2, да се допълни т. 5 с текста: „По искане на Кмета на общината” 

- В чл. 24, ал. 3, т. 2 да се промени след повече от „6 месеца” 

- В чл. 30, ал. 4, т. 5 да се промени след повече от „6 месеца” 

- В чл. 34, ал. 2 да отпадне текста с правилника по чл. 21, ал. 3 и нов текст: 
„съобразно почасовото възнаграждение на кмета на общината и 
продължителността на ангажираност в заседание на Общинския съвет и 
Постоянните комисии” 

- В чл. 36, ал. 1, т. 2 да се добави в края на текста „ежегодно” 

- В чл. 42, ал. 1, т. 2 след текста за повече от: да се промени на „6 месеца” 

- В чл. 44, ал. 1, т. 3 да се допълни с текста: „Назначаването и освобождаването на 
ръководители на държавните структури да се съгласува с кмета на общината. 
Кметът на общината назначава директорите на общински училища съгласувано с 
РИ на МОН” 

- В чл. 45, ал. 1 да отпадне 

- В чл. 46, ал. 1, т. 4 да се допълни: „ съгласувано с кмета на общината” 
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Предложения за законодателни промени 
от правен отдел на областна администрация Велико Търново 

от срещата на областни управители 
в Габрово, 01 12 1905 

 
1.Необходимо е да се предвидят административно – наказателни разпоредби в Закона 
за администрацията и Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
които да скрепят със санкция, неизпълнението на задълженията предвидени в тези 
закони. Това ще допринесе за по - ефикасното реализиране правомощията на 
Областния управител относно упражнявания от него контрол за законосъобразност 
върху актовете и действията на органите на местно самоуправление и местна 
администрация. 
 
2. Необходимо е да се регламентира законодателно, с оглед на установилата се 
съдебна практика, върху кои точно актове на органите на местно самоуправление и 
местна администрация, следва да се упражнява контрол от страна на областен 
управител и върху кои този контрол не е приложим. Така ще се очертае ясно и 
категорично приложното поле на законодателно вменения контрол за 
законосъобразност от страна на областния управител и ще се предотврати 
възможността за своеволно определяне на границите на този контрол. 
 
3. Необходимо е да се уреди в изрична законова норма и въпроса относно влизане в 
сила на актовете на органите на местно самоуправление. Така ще се избегне 
възможността за създаване на противоречива практика, както при проверка на тези 
актове относно тяхната законосъобразност и по-специално в съдебната фаза на този 
контрол, така и при предприемане на действия по изпълнението им. В тази връзка е 
необходимо разпоредбите на двата закона, уреждащи този въпрос, а именно Закона за 
администрацията и Закона за местното самоуправление и местната администрация да 
бъдат уеднаквени. 
 
4. Във връзка със срока, в който се упражнява административния контрол за 
законосъобразност е необходимо да се регламентира изрично по реда на кой закон – 
общия Закон за административното производство или специалния Закон за 
администрацията ще се извършва той. 
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Дискусия на областни управители 

„Законодателни промени за отговорни местни органи за самоуправление” 
1 декември 2005 г., Габрово 

 

 

Предложения за подобряване на синхронизацията в работата между общинските 
съвети и областните администрации: 

 

 Основен проблем е липсата на юристи в малките общини. Да се ползват на 
граждански договор. Да се постигне договореност юристи от по-големите общини 
да обслужват и консултират малките. Масова практика в малките общини е да се 
приемат незаконосъобразни решения, с мотива, че това е волята на съветниците. 

 Общинските съвети да имат бюджет да ползват юрист и други специалисти на 
граждански договор, когато искат консултация и алтернативно мнение. 

 Да се регламентира рамка на възнаграждението на съветниците. В момента се 
стигна до изкривяване на идеите за местно самоуправление и демокрация. 

 Общинският съвет не е „местен парламент” Не може да има „държава в 
държавата”. Съветът не е законотворчески орган, той приема решения в рамките на 
съществуващото законодателство. Това може да се разпише още по-ясно, за да не 
се стига до изкривено тълкуване. 

 Съветът предимно гласува предложенията за решения на общинската 
администрация и контролира изпълнението им.. Другата му функция е да определя 
приоритетните дейности и общите насоки за развитие на общината. В масовия 
случай 98% от предложенията за решения на сесиите идват и се подготвят от 
общинската администрация. Средно 1-2 проекторешения идват от общински 
съветници, а има малки общини, където съветниците не са внесли нито едно 
проекторешение. 

 Разработването на местни правилници и наредби не е законотворчество, защото се 
прави в рамките на приетите закони. Да се избягва изразът  „Общинският съвет е 
законодателен орган”. Това изкривява разбирането за неговите функции и 
правомощия. 

 Всеки общински съветник (както и всеки гражданин) е длъжен да знае законите. 
Защо да се вменява на някого да осведомява съветниците за промени, те сами да 
следят за това. Като са се съгласили да станат съветници, значи са поели 
ангажимент да вършат определена работа. 

 Може би е дошъл подходящият момент да минем на смесена избирателна система, 
като стъпка към мажоритарен избор в местната власт. 

 Да се регламентира от какъв характер са актовете на общинския съвет. В момента 
съдът ги определя различно. 

 Да се регламентира в ЗМСМА, че областният управител контролира всички 
решения, не само на общинския съвет. 

 Решенията на съвета да се изпращат в областните управи окомплектовани с мотиви 
(цялата документация по решението, включително протокола с дебатите „за” и 
„против”). Това ще помогне на юристите.  

 Да има санкция за неизпращане на решенията в указания срок. 
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 В ЗМСМА да се запише, че решенията на общинския съвет влизат в сила след 
проверката за законосъобразност от областната управа. Особено по ЗУТ и някои 
други по-важни. 

 Общинският съвет да контролира всички актове на кмета чрез периодичен отчет, 
не само решенията на съвета. 

 Още по-подробно разписване на роли и правомощия на кмет и председател в 
ЗМСМА. Председателят е пръв между равни и функцията му е да ръководи 
сесиите. Стига се до абсурди-председател да издава заповеди. Законът трябва да е 
пределно ясен. 

 Има противоречие във възможността кмета да се отстранява от общинските 
съветници. Нарушава се принципа отнемането на правомощия да се извършва по 
същия начин, по който са възникнали тези правомощия –пряк избор от 
населението. 

 Да се регламентира „валидна сесия”. Продължителност, взети ли са решения и др., 
в момента се спекулира заради заплащането. 

 Да се прецизира следния казус: Общински съветник, който е гласувал „за” дадено 
решение, след приемането му го обжалва лично пред областна администрация. Да 
има ли такава възможност? 

 Да се разпише в ЗМСМА, че всеки съветник, който с гласуването си „за” дадено 
решение е нанесъл щета на общината, носи отговорност по закона за гражданската 
отговорност. Даже обикновените граждани носят такава отговорност, а 
общинските съветници, които трябва да решават в полза на своите съграждани и за 
благото на общността, се крият зад колективната безотговорност. 

 Звеното по чл. 29 – броя на служителите в него да се определя като % от 
числеността на съответната общинска администрация. 

 

 

 

 
 
 


