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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от Нуртен Вахдет – юрисконсулт в Община Исперих 

Към докладна записка на Айджан Бейтула  – заместник кмет на Община Исперих 

 

Относно: отмяна на чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31, ал.1, т.4 

от Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 

предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Исперих 

 

След запознаване на представената докладна следва да отбележат следните съществени 

елементи по законодателството на Република България: 

 

НА ОСНОВАНИЕ: 

ЗМСМА 

Чл. 21.  (1) Общинският съвет: 

23. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност 

на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на 

територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета 

на общината след съгласуване с областния управител; 

 (2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

 

Закон за нормативните актове 

 Чл. 26.  (1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на 

принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

(2) В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени 

консултации с гражданите и юридическите лица.  

(3) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от 

компетентния орган съставителят на проекта го публикува н а 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.  

(4) Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 

консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване 

на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи 

друг срок, но не по-кратък от 14 дни.  

(5)След приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, 

съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет 

страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с 

обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на 

изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за 
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обществени консултации. 

 

 Чл. 28.  (1) Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него 

и предварителната оценка на въздействието по чл. 20, се внася за обсъждане и приемане от 

компетентния орган.  

(2) Мотивите, съответно докладът, съдържат: 1. причините, които налагат 

приемането; 2. целите, които се поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за 

прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително 

финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

(3) Проектът на закон или кодекс, който подлежи на разглеждане от Министерския съвет, 

се придружава и от справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и 

основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека, която се изготвя 

от Министерството на правосъдието.  

(4) Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, 

съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора, 

а за проект на закон или кодекс - и справка по ал. 3, не се обсъжда от компетентния орган. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

Чл. 76.(3) Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 

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

Чл. 77. Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди 

проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. 

 

Предвид гореизложеното съм на мнение, че  докладната е внесена от лице имащо право, 

и са спазени изискванията за осигуряване на публичност, както и че е в компетенциите на 

Общински съвет да взема решения за отмяна на чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, 

ал.5 и ал.6; чл.31, ал.1, т.4 от Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училищата на 

територията на община Исперих, както и промяната на приложенията към нея. 

 

 

Изготвил: 

Нуртен Вахдет – юрисконсулт в Община Исперих 
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