
  

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

ДО 

Г-Н БЕЙТИ БЕКИР 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

Относно: Докладна записка за ново обсъждане на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация /мандат 2019-2023г./ на основание чл.45, ал.4 и ал.7 от ЗМСМА 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.2 и ал.3 и чл.45, ал.4 и ал.7 от ЗМСМА  В изпълнение на правомощията си 

по ал.1 Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и 

обръщения.  

Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на 

общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне 

незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред 

съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на 

общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен 

ако съдът постанови друго. 

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 

14-дневен срок от получаването му. 

     Чл.151, ал.2 от Конституцията на РБ Решенията на Конституционния съд се 

обнародват в "Държавен вестник" в 15-дневен срок от приемането им. Решението влиза в 

сила три дни след обнародването му. Актът, обявен за противоконституционен, не се прилага 

от деня на влизането на решението в сила. 

 

Законът може да бъде обезсилен както чрез формалната му отмяна от Народното 

събрание, така и чрез обявяването за противоконституционен от Конституционния съд. 

 КС няма правомощия да отменя законите. Законът, който е обявен за 

противоконституционен, спира да се прилага от момента на влизане в сила на 

конституционното решение, но продължава да съществува в правния мир, да бъде част от 

правната система, но вече не регулира обществените отношения.    

След промените в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 

2019-2023г./ същият не подлежи на ново публично обсъждане.  

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на 

заседания на Общински съвет. 

Предвид изискванията на ЗМСМА  докладна е законосъобразна, проекта на решение 

отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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