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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  

 
З А П О В Е Д  

 

№  OA04-4798 

 

Велико Търново, 11.06.2021 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията(ЗА), чл. 45, ал. 

4 и ал. 6 от Закона за местно самоуправление и местната администрация(ЗМСМА), чл. 7 и чл. 8 от 

Закона за нормативните актове, чл. 75 и 76 от АПК, във връзка с Решение № 343/14.12.2020 година, по 

административно дело № 525 по описа на Административен съд – Велико Търново 

 

                                                                    ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 349 по Протокол № 28 от 27.05.2021 г. на Общински съвет – Павликени, с което: на 

основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация(ЗМСМА), приема Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ за насърчаване на раждаемостта в община Павликени, за ново обсъждане от 

колективния орган на местно самоуправление.  

 

Мотивите ми за това са следните: 

 

Протокол № 28 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо, наш вх. № 

ОА04–4580/07.06.2021 г., което съобразно разпоредбата на чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА обуславя 

възможност /до 14.06.2021 г., включително/ за Областен управител на област Велико Търново да 

упражни правомощието си за връщане на незаконосъобразните решения за ново обсъждане от 

общинския съвет.  

С Решение № 349/27.05.2021 година, Общински съвет – Павликени приема Правилник за реда и 

условията за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта в община Павликени. 

Решението е прието след явно гласуване с 20 гласа „ЗА“, няма „Против“, няма „Въздържали се“. 

По отношение на материята уреждана от подзаконовия нормативен акт е постановено Решение 

№ 343/14.12.2020 година, по административно дело № 525 по описа на Административен съд – 

Велико Търново, с което е отменена Наредбата за реда и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ за насърчаване на раждаемостта, приета с Решение № 132 по Протокол № 10 от 

28.05.2020 г., на Общински съвет Павликени.  

Видно от изложените мотиви на тричленния съдебен състав, подзаконовия нормативен акт е 

приет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация(ЗМСМА). Посочената правна норма определя видовете актове, които може да приема 

общинския съвет като орган на местното самоуправление в изпълнение на правомощията си, а именно 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Сред изброените правомощия на 

общинските съвети е изрично предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА правомощието на общинския 

съвет да решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в 

негова компетентност, както и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната 

компетентност на други органи. В изпълнение на предоставените им правомощия общинските съвети са 

овластени да издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока 

степен, обществени отношения с местно значение – арг. чл. 76, ал. 3 от АПК, вр. чл. 8 от ЗНА, вр. чл. 

21, ал. 2 от ЗМСМА.  

Административен съд – Велико Търново е приел, че към датата на приемане на Наредбата за 

реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта не е 
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налице изрична законова норма, която да дава правомощие на общинските съвети да уреждат 

този вид обществени отношения на местно ниво.  

При липса на изрична овластяваща общинските съвети разпоредба в закона да уредят 

този вид обществени отношения с подзаконов нормативен акт, такъв не може да бъде издаден от 

общинския съвет. Наредбата е приета при пълна липса на законова делегация, което води до 

нейната незаконосъобразност. 

Административен съд – Велико Търново отменя Наредбата за реда и условията за отпускане на 

еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта, тъй като е приета при липса на 

материалноправно основание. 

С Решение № 349/27.05.2021 година, Общински съвет – Павликени приема подзаконов 

нормативен акт - Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

насърчаване на раждаемостта в община Павликени.  

Колективния орган на местното самоуправление приема друг тип подзаконов нормативен акт – 

Правилник, а не Наредба, уреждащ един и същ вид обществени отношения, а именно тези за 

насърчаване на раждаемостта в община Павликени. 

В разпоредбата на чл. 7 от Закона за нормативните актове е дадена легална дефиниция и 

разграничение между двата вида подзаконовите нормативни актове: 

- Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за 

организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. 

- Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или 

подразделения на нормативен акт от по-висока степен. 

Общинския съвет в качеството си на колективен орган на местното самоуправление не 

разполага с законова делегация да приема нормативен акт - Правилник за прилагане на Закон в неговата 

цялост. Законодателят е предоставил единствено възможност за общинския съвет да приема 

нормативен акт – Правилник, с който да урежда организацията или вътрешния ред на тяхната дейност.  

Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат 

съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Липсва 

конкретно материалноправно основание за приемането на подзаконовия нормативен акт, тъй като 

такова не е посочено нито в предложението и доклада на кмета на общината, нито в самото решение. 

При приемане на Решение № 349/27.05.2021 г., Общински съвет – Павликени не е съобразил 

нормативните изисквания на чл. 7 и чл. 8 Закона за нормативните актове и разпоредбите на чл. 75 и чл. 

76 от Административнопроцесуалния кодекс, както и изложените мотиви от страна на 

Административен съд Велико Търново, обективирани в Решение № 343/14.12.2020 година, а именно че 

общинския съвет не разполага с нормативно предвидена възможност да приема подзаконов нормативен 

акт за уреждане на обществените отношения свързани с насърчаване на раждаемостта. 

Върнатото за ново обсъждане Решение № 349/27.05.2021 г.  не влиза в сила и следва да бъде 

разгледано от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. 

Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Павликени и Кмета на 

Община Павликени. 

 

 

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ     /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 

 

 


