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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  

 

№  OA04-12303 

 

Велико Търново, 08.12.2022 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. 8, чл. 15 и чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове(ЗНА), чл. 13а, 29, ал. 1, чл. 36,ал. 

1, ал. 6  и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК), чл. 12 и чл. 13 от 

Наредбата за административно обслужване 

 

                                                    ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 915 по Протокол № 52 от 24.11.2022 г. на Общински съвет – Горна 

Оряховица, с което: на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 79 от АПК и чл. 8 и чл.11, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове, във връзка чл. 8, ал.7 и ал.9, чл.14, ал. 4 и чл.15а, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 и чл. 32 от Закон за политическите партии и Устройствения 

правилник на Община Горна Оряховица, утвърден със Заповед № 350/31.01.2020г. на кмета на 

Общината, се приема изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, в частта на чл. 19, ал. 2, за ново обсъждане от 

колективният орган на местното самоуправление, тъй като същото е незаконосъобразно, 

прието в противоречие с разпоредбите на Закона за нормативните актове, 

Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административно обслужване. 

 

Мотивите ми за това са следните: 

Протокол № 52 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

ОА04–12043/01.12.2022 г., съобразно разпоредбата на чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА обуславя 

възможност /до 08.12.2022 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 № 915/24.11.2022 г., на общинският съвет се приема изменение на Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Осъществена е проверка на горепосоченото решение съобразно Методика за 

извършване нa контрол за законосъобразност на актове на органите на местното 

самоуправление и местната администрация в областта на административното 

обслужване и е попълнен Въпросник за извършване на проверка за законосъобразност на акт 

на орган на местното самоуправление и местната администрация, касаещ административното 

обслужване (Приложение № 1). 
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От същата е констатирано нарушение по отношение на конкретна разпоредба от 

Наредбата. 

С Решение № 915/24.11.2022 година, Общински съвет Горна Оряховица на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 

79 от АПК и чл. 8 и чл.11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка чл. 8, ал.7 и ал.9, 

чл.14, ал. 4 и чл.15а, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 31 и чл. 32 от Закон за 

политическите партии и Устройствения правилник на Община Горна Оряховица, утвърден със 

Заповед № 350/31.01.2020г. на кмета на Общината: 

1. Приема проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, както следва: 

§1. Досегашния текст на чл. 3Б, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 се допълва и придобиват следната 

редакция: 

„/1/ „В изпълнение на стратегията по чл.3А Общински съвет Горна Оряховица приема 

план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на 

кмета на общината.” 

„/3/Програмата по чл.3Б е в съответствие с плана за действие за общинските концесии и 

съдържа:” 

„ /4/ Стратегията по чл.3А, планът за действие за общинските концесии и програмата по 

чл.3Б, както и промените в тях се обявяват на населението, чрез публикуване в един местен 

вестник и обявяване на таблото за обяви в сградата на общината и се публикуват на интернет 

страницата на Община Горна Оряховица.” 

§2. Досегашния текст на чл. 19, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се изменят, като в ал. 2 се зачерква 

текста „и данни за финансовото състояние на организацията, установяващи възможностите за 

плащане на наема”, ал. 3 се изменя, а текста на ал. 4 се зачерква и на негово място се вписва 

нов текст, като описаните алинеи придобиват следната редакция: 

„(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на 

общината в писмен вид и се придружават от копия от съдебното решение за регистрация 

на партията, документ, доказващ кой представлява партията на общинско ниво” 

„(3) При наличие на подходящи свободни помещения – частна общинска собственост, 

кметът на общината издава заповед за безвъзмездно настаняване без търг или конкурс за 

нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, 

предвидени в Закона за политическите партии, въз основа на която се сключва договор за 

безвъзмездно ползване.” 

“(4) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в 

собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на 

условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите 

по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии. Правоотношенията се прекратяват със 

заповед на кмета на общината, в която се посочва основанието за прекратяването на 

правоотношението, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-

дълъг от един месец. Заповедта на кмета на общината подлежи на обжалване пред 

административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира 

изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния 

съд е окончателно.” 

§3. В досегашния текст на чл. 20, ал. 2 се зачерква текста „определена за политическите 

партии” и се заменя с текста „определена в настоящата наредба”, и ал. 2 придобива следната 

редакция: 

„(2) Договорите по ал.1 се сключват от кмета на общината за срок от 5 години при 

месечна наемна цена, определена в настоящата наредба.” 

§4. В досегашния чл.42, ал. 3, чл. 46, ал. 2 се заличава текста „Дирекция „териториално 

и селищно устройство и общинска собственост” и на негово място се вписва текста 

„Отдел”Териториално и селищно устройство и общинска собственост” 

§5. Досегашния текст на чл. 69, ал. 1 се допълва по следния начин и придобива следната 

редакция: 
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„(1) Кметът на общината назначава комисия от 7 члена за провеждане на публичен търг, 

която се състои от трима служители от общинска администрация и четирима общински 

съветника, избрани от Общински съвет, предложени от Председателя на съвета, като 

задължително в нейния състав се включва правоспособен юрист. Kметовете на кметства или 

кметските наместници се включват в състава на комисиите по провеждането на търговете или 

конкурсите на мястото на единия от служителите от общинска администрация в случаите, в 

които предоставянето под наем, под аренда или разпореждането с имоти на територията на 

съответното населено място се извършва от кмета на общината” 

§6. В досегашния чл.76, ал.7 се заличава текста „Дирекция „териториално и селищно 

устройство и общинска собственост” и на негово място се вписва текста „Отдел”Териториално 

и селищно устройство и общинска собственост” 

§7. Досегашния текст на чл. 81, ал. 1 се допълва по следния начин и придобива следната 

редакция: 

„(1) Кметът на общината назначава комисия от 7 членове за провеждане на публично 

оповестения конкурс, която се състои от трима служители от общинска администрация 

и четирима общински съветници, избрани от Общински съвет, предложени от Председателя на 

съвета, като задължително в нейния състав се включва правоспособен юрист. Kметовете на 

кметства или кметските наместници се включват в състава на комисиите по провеждането на 

търговете или конкурсите на мястото на единия от служителите от общинска администрация в 

случаите, в които предоставянето под наем, под аренда или разпореждането с имоти на 

територията на съответното населено място се извършва от кмета на общината.” 

§8. Досегашния текст на чл. 84, ал.1, т.2 се изменя като се зачерква текста „политически 

парии и ” придобива следния вид: 

“2. За помещения, предоставени под наем на общинските ръководства на синдикални 

организации” 

 Правната норма на чл. 7, ал. 2 от ЗНА регламентира, че наредбата е нормативен акт, 

който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от 

по-висока степен. Съгласно чл. 15 от ЗНА наредбата като вид нормативен акт трябва да 

съответства на Конституцията на Република България и на другите нормативни актове от по-

висока степен и ако противоречи на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните 

органи прилагат последния. Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат 

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

съобразно чл. 76, ал. 3 от АПК. 

         Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 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. Когато съставителят на проекта е орган на 

изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации, а 

когато е орган на местното самоуправление – на интернет страницата на съответната община 

и/или общински съвет.   

 Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 

консултации е не по-кратък от 30 дни.  

 Съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от ЗНА след приключването на обществената 

консултация и преди приемането на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на 

интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с 

обосновка за неприетите предложения. 

 Видно от предоставените документи и извършената служебна справка на официалната 

интернет страница на Община Горна Оряховица е констатирано, че проекта за изменение на 

подзаконовия нормативен акт е публикуван на 12.10.2022 година. 

 Справката по чл. 26, ал. 5 от ЗНА е публикувана на 11.10.2022 г., но в нея е отразено, 

че е проведена обществена консултация в периода : 12.10.2022 г. – 10.11.2022 г., което е 

нарущение на разпоредбата на чл. 26, ал. 4, тъй като предоставеният срок е по-кратък от 

30 дни /29 дни/. Извършването на обществени консултации е насочено към заинтересованите 

лица, които реално да участва в процеса по изготвяне и приемане на изменението на 
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подзаконовия нормативен акт и техните предложения, възражения и становища да бъдат 

обсъдени от компетентния административен органи. 

Предвиденото с разпоредбата на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА е гаранция за спазване на 

основните принципи при изработване проекти на нормативни актове за обоснованост, 

стабилност, откритост и съгласуваност. 

Съгласно чл. 29, ал. 1 от АПК ако в специален закон не е предвидено друго, искането се 

подава писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване. 

Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от 

длъжностното лице, което го е съставило. В протокола се отбелязват пълното име и адресът на 

гражданина, от който изхожда, естеството на искането, дата и подпис. 

В разпоредбата на чл. 19, ал. 2 е предвидено ограничаване на начина на заявяване, 

а именно единствено в писмен вид, което е нарушение на чл. 29, ал. 1 от АПК. 

Съгласно чл. 13а от АПК основен принцип на административното обслужване е 

прилагането на комплексно административно обслужване. Разпоредбата на чл. 36, ал. 4 от 

АПК предвижда, че административните органи не могат да изискват предоставяне на 

информация или документи, които са налични при тях, а ги осигуряват служебно за нуждите 

на съответното производство. Съобразно чл. 36, ал. 6 от АПК органът, водещ производството 

следва служебно да изисква документи, информация и удостоверения от други органи на 

съдебната власт, от организации, предоставящи обществени услуги и от лица, осъществяващи 

публични функции.  

Съобразно разпоредбата на чл. 11 от НАО администрациите са длъжни служебно да 

осигуряват всички издавани от тях документи, необходими за осъществяваното от тях 

административно обслужване. Административните органи, лицата, осъществяващи публични 

функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, осигуряват по служебен път 

документи, които са необходими на потребителя на административна услуга от други 

администрации, включително като вътрешни електронни административни услуги, съобразно 

чл. 12 от НАО. 

Съгласно чл. 13 от НАО, когато закон предвижда, администрациите са длъжни 

служебно да събират информация, документи и данни от други администрации, 

административни и/или съдебни органи, лица, които осъществяват публични функции, и 

организации, които предоставят обществени услуги.  

При извършена служебна проверка е установено, че на официалната интернет страница 

на Софийски градски съд е публикуван Регистър на Политическите партии в Република 

България.  

Общински съвет – Горна Оряховица няма право да предвижда в подзаконов нормативен 

акт задължение за представяне на документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, вписани 

в публично достъпни регистри. 

 

Върнатото за ново обсъждане Решение № 915/24.11.2022 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 Горна Оряховица 

и Кмета на Община Горна Оряховица. 

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ    /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 


