
Общински съвет Чипровци 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2019 г. 

до 31.12.2019 г. – 17 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 190 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

Със Заповед № АК-04-6/02.12.2019 г. на Областния управител са върнати за ново 

обсъждане Решение № 2 и Решение № 5 от Протокол № 2/20.11.2019 г. на Общински 

съвет Чипровци. С Решение № 2 Общинският съвет изменя текста на чл. 16, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за определяне възнаграждението на 

председателя на Общинския съвет. С Решение № 5 Общинският съвет преповтаря Решение 

№ 2 и отново определя възнаграждението на председателя на Общинския съвет. 

Разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА (в приложимата й редакция изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 

г., в сила от 04.11.2016 г.), сочи, че изработването на проект на нормативен акт се 

извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Съобразно ал. 

3 на посочения член от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или 

приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет 

страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада и 

предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв проект за изменение на 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация не е публикуван на интернет 

страницата на общината. Срокът, който се предоставя на заинтересованите лица за 

предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-

кратък от 30 дни - чл. 26, ал. 4 ЗНА. Поради тази причина, с посочените решения е 

допуснато процесуално нарушение по чл. 26, ал. 2 от ЗНА, както и нарушение на 

принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, нормирани в чл. 26, 

ал. 1 от ЗНА. Решение № 4/20.11.2019 г. е прието без нормативно основание и не поражда 

никакви правни последици, тъй като същото преповтаря дословно разпоредбата на чл. 20, 

ал. 1, т. 7 от Правилника на Общинския съвет, без да се внасят каквито и да било промени. 

Решенията са отменени от общинския съвет с Решение № 25 от Протокол № 

4/18.12.2019 г. 


