Общински съвет Якимово
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 15 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 89 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-2/08.01.2020 г. на Областния управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 15 от Протокол № 3/27.12.2019 г. на Общински съвет Якимово. С
посоченото решение общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация мандат 2019-2023 г. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), 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. В изпълнение разпоредбата на чл. 77 от АПК при откриване на процедура по
приемане, изменение, допълнение или отмяна на нормативен акт следва изготвеният
проект да се доведе до знанието на лицата, за които евентуално биха възникнали
задължения. Разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА 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 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. Констатирана е и липсата на мотиви към проекта на Правилник. Съгласно
разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА, проект на нормативен акт, към който не са
приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията на ал. 2 и предварителна
оценка на въздействието съгласно глава втора от ЗНА, не се обсъжда от компетентния

орган. По този начин приемането на Правилника на Общинския съвет е осъществено при
допуснати

съществени

нарушения

на

нормативно

установените

административнопроизводствени правила, отменително основание по смисъла на чл. 146,
т. 3 от АПК.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 28 от Протокол №
4/31.01.2020 г.
2. Със Заповед № АК-04-9/09.11.2020 г. на Областния управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 82 от Протокол № 15/30.10.2020 г. на Общински съвет Якимово. С
посоченото решение общинският съвет отменя Наредбата за пожарна и аварийна
безопасност на територията на община Якимово, приета с Решение № 225 от Протокол №
23/30.05.2013 г. и приема нова такава. Съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 2 от
ЗМВР, посочена като правно основание за приемане на решението, за осъществяване на
дейностите по пожарна безопасност и защита при бедствия в населените места органите на
държавната власт и местното самоуправление осигуряват спазването на правилата и
нормите за пожарна безопасност и защита при бедствия на териториите на общините и
кметствата и разработват съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на
населението специфични правила за пожарна безопасност в съответните населени места. В
закона изчерпателно е посочен кръгът на прерогативите на местния орган на власт и той
касае съблюдаването на вече създадените правила и норми, както и съвместното
въвеждане на изисквания според характерни, свойствени, типични за съответните
населени места условия, но не това е сторено от общински съвет Якимово. От
компетентността на Общинските съвети и то съгласувано с органите за пожарна
безопасност, е единствено разработването на специфични правила за пожарна безопасност
в съответното населено място на неговото управление. В случая не е ясно има ли и какви
са конкретните специфични особености, касаещи съответното населено място, респ. какви
са конкретните правила спрямо тези специфични особености, в т.ч. какво е становището на
органите на пожарна безопасност. Нарушена е и процедурата по приемане на подзаконов
нормативен акт, съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 93 от Протокол №
16/26.11.2020 г.

