
РЕШЕНИЕ № 27 
25.02.2016 год. 

 
Искане с вх. №  РД-05-01-21/01.02.2016 г. по чл. 17 от Закона за административно – 
териториалното устройство на Република България за създаване на ново кметство 

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

местната администрация и 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, ал. 3 и ал. 4 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. № ОС-52/23.02.2016 г ., ПК по финанси и бюджет с 
писмо вх. № ОС-54/23.02.2016 г. , ПК Култура по култура и вероизповедания с писмо 
вх. № ОС-47/23.02.2016 г., ПК по административно обслужване, обществен ред, 
сигурност и международно сътрудничество с писмо вх. № ОС-55/23.02.2016 г., ПК по 
градоустройство, регионално развитие и европейски проекти с писмо вх. №№ ОС-
49/23.02.201 6г., ПК по образование и наука с писмо вх. № ОС-50/23.02.2016 г., ПК по 
икономика, туризъм и управление на общинската собственост с писмо вх. № ОС-
48/23.02.2016 г., ПК по екология, селско, горско и ловно стопанство с писмо вх. № 
ОС-46/23.02.2016 г., ПК по здравеопазване, социални дейности и хора в 
неравностойно положение с писмо вх. № ОС-53/23.02.2016 г., ПК по младежта и 
спорта с писмо вх. № ОС-51/23.02.2016 г. и Кмета на Община Габрово с писмо вх.№ 
РД-01-21#2/08.02.2016 г., Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
Отхвърля като незаконосъобразно и недопустимо искане с вх. № РД-05-01-

21/01.02.2016 г. по чл. 17 от Закона за административно – териториалното устройство 
на Република България за създаване на ново кметство, което да се образува от селата 
Думници, Киевци, Рязковци и Гайтаните. 

Същото не отговаря на материалноправните разпоредби, уреждащи създаване 
на кметство се съдържат в чл. 16 и чл. 17 от Закона за административно-
териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) и  Закона за прякото 
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.  

На първо място искането е подписано от 29 лица, които не могат да бъдат 
установени дали се явяват избиратели поради липса на вписани ЕГН. Но дори и да се 
предполижи, че са такива, то броят им е по-малък от изискуемите по закон 25% от 
избирателите на заинтересованите населени места.   

На следващо място неспазването на реда, въведен в Закона за прякото участие 
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 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 – липсват единни граждански номера, липсва наименованието на 
общината, както и задължителния текст за ползването на личните данни единствено 
за целите на гражданската инициатива. Липсват и данни за провеждане 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, 
ал. 3 и ал. 4 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.  

 
Приложение: Становища на: 
 ПК по транспорт и комунални дейности с писмо вх. № ОС-52/23.02.2016 г., 

ПК по финанси и бюджет с писмо вх. № ОС-54/23.02.2016 г., 
ПК Култура по култура и вероизповедания с писмо вх. №ОС-47/23.02.2016 г., 
ПК по административно обслужване, обществен ред, сигурност и 

международно сътрудничество с писмо вх. № ОС-55/23.02.2016 г., 
ПК по градоустройство, регионално развитие и европейски проекти с писмо 

вх. № ОС-49/23.02.2016 г., 
ПК по образование и наука с писмо вх. № 50-23.02.2016 г., 
ПК по икономика, туризъм и управление на общинската собственост с писмо 

вх. № ОС-48/23.02.2016 г. 
ПК по екология, селско, горско и ловно стопанство с писмо  

вх. № ОС-46/23.02.2016 г.,  
ПК по здравеопазване,социални дейности и хора в неравностойно положение с  

писмо вх. № ОС-53/23.02.2016 г.,  
ПК по младежта и спорта с писмо вх. № ОС-51/23.02.2016 г. 
и Кмета на Община Габрово с писмо вх. № РД-01-21#2/08.02.2016 г.  

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


