
РЕШЕНИЕ  № 229 
17.09.2015 год. 

 
 

Искане с вх. № РД-05-01-155/26.08.2015 г. за присъединяване на с. Драгиевци към 
кметство Драгановци 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 31, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България, чл. 47, чл. 49, 
ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 49, ал. 2 и чл. 50 от Закона за прякото участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление, становища на: ПК по транспорт и 
комунални дейности с писмо вх. № П-262 от 16.09.2015 г., ПК по финанси и бюджет с 
писмо вх. № 269 от 16.09.2015 г., ПК Култура по култура и вероизповедания с писмо 
вх. № П-268 от 16.09.2015 г., ПК по административно обслужване, обществен ред, 
сигурност и международно сътрудничество с писмо вх. № П-261 от 16.09.2015 г., ПК 
по градоустройство, регионално развитие и европейски проекти с писмо вх. № П-267 
от 16.09.2015 г., ПК по образование и наука с писмо вх. №П-265 от 16.09.2015 г., ПК 
по икономика, туризъм и управление на общинската собственост с писмо вх. № П-263 
от 16.09.2015 г., ПК по екология, селско, горско и ловно стопанство с писмо вх. № П-
261 от 16.09.2015 г., ПК по здравеопазване, социални дейности и хора в 
неравностойно положение с писмо вх. №П-266 от 16.09.2015 г., ПК по младежта и 
спорта с писмо вх. №П-264 от 16.09.2015 г., Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
Отхвърля като недопустимо искане с вх. № РД-05-01-155/26.08.2015 г. за 

присъединяване на с. Драгиевци към кметство Драгановци, със следните 
мотиви: 

Материалноправните разпоредби, уреждащи извършването на 
административно-териториална промяна чрез промяна на границите на кметство, се 
съдържат в чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 17 от Закона за административно-териториалното 
устройство на Република България (ЗАТУРБ). Законът регламентира, че процедурата 
за териториална промяна започва с искане от 25 % от избирателите на 
заинтересованите населени места. Поради спецификата на закона той урежда 
процедурата по изменение на административно-териториалната единица, но не и 
реда, по който се формира искането от заинтересованите лица. Той е уреден в чл. 44 и 
следващите от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление. Посоченият закон е специален и регламентира начина, по 
който местната гражданска инициатива може да приеме валидно решение за решаване 
на въпроси от местно значение. Тази воля с оглед естеството си и начина на 
формирането й, предполага, че е израз на значимо като подкрепа или преобладаващо 
съгласие в засегнатата общност по дадено решение на конкретен въпрос. 

Неспазването на този ред, въведен в закона от 2009 г., е довело до съществено 
нарушение на процедурата по формирането на искането, а именно: липса на създаден 
инициативен комитет и протокол от събранието, одобрена бланка за събиране на 
подписите, както и несъответствие на съдържанието и реквизитите на подписката – 
постоянен или настоящ адрес на лицата, имащи избирателни права и липсата на 
информационна кампания и обществена дискусия, за да се оповестят целите на 
инициативата и се даде възможност на населението за информиран избор. С това са 
нарушени императивните разпоредби на чл.47, чл.49, ал.1, т.1 и т.2, чл.49, ал.2 и чл. 
50 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление. Инициирането на производство за административно-териториална 
промяна, посредством колективно изразена воля на гражданите е недопустимо, 



поради несъответствие на искането с материално-правните и процесуални изисквания 
на специалния закон.  

  Решение по поставения въпрос е необходимо и целесъобразността да бъде 
взето, при спазване на изложената по-горе процедура, не само по отношение на с. 
Драгиевци, но и по отношение на останалите населени места, попадащи в хипотезата 
на § 17, ал. 1 от ПЗР на Изборния кодекс, което предполага и предприемане на 
управленски действия и решения по компетентност от страна на Кмета на Община 
Габрово, чрез внасяне на съответните предложения до Общински съвет Габрово. 

 
Приложение: Копие от становища на ПК по транспорт и комунални дейности с 
писмо вх. № П-262 от 16.09.2015г., ПК по финанси и бюджет с писмо вх. № П-269 от 
16.09.2015 г., ПК Култура по култура и вероизповедания с писмо вх. №П-268 от 
16.09.2015 г., ПК по административно обслужване, обществен ред, сигурност и 
международно сътрудничество с писмо вх. № П-261 от 16.09.2015 г., ПК по 
градоустройство, регионално развитие и европейски проекти с писмо вх. № П-267 от 
16.09.2015 г., ПК по образование и наука с писмо вх. № П-265 от 16.09.2015 г., ПК по 
икономика, туризъм и управление на общинската собственост с писмо вх. № П-263 от 
16.09.2015 г., ПК по екология, селско, горско и ловно стопанство с писмо вх. № П-261 
от16.09.2015г., ПК по здравеопазване, социални дейности и хора в неравностойно 
положение с писмо вх. № П-266 от 16.09.2015 г., ПК по младежта и спорта с писмо 
вх. № П-264 от 16.09.2015 г.  

 
 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
  
 


