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ЗА ОТРАЗЯВАНЕ ИА ПОЛУЧЕИИТЕ СТАИОВИIЦАОлучено на 

ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОБLЦЕСТВЕИО ОБСЪЖДАИЕ 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе 

на Общински съвет - Русе 

№ Организация Кратко съдържание на бележката и/или 

предложеннето 

Становище на вносителя 

1 Община Русе Вх. № 467/15.06.2022г. 

В§ 2 от Проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 17 за символиката на 

Община Русе е предвидено удостояването със 

званието „Почетен гражданин на град Русе" да се 

извършва с решение на Общински съвет - Русе с 

квалифицирано мнозинство". Това допълнение 

противоречи на чл. 8 от Закона за нормативните 

актове. Според него всеки общински съвет може да 

издава наредби, с които да урежда съобразно 

нормативните актове от по-висока степен 

неуредени от тях обществени отношения с местно 

значение. С какво мнозинство обпдинският 

съвет удостоява с почетно гражданство 
български и чуждестранни граждани е уредено 
от нормативен акт от по-висока степен - Закона 

за местното самоуправление и местната 
администрация. Според чл. 21, ал. 1, т. 22 от 
ЗМСМА, общинският съвет удостоява с почетно 

гражданство български и чуждестранни граждани. 

Разпоредбите на чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА 
уреждат мнозинствата, с които решенията на 

съветите се приемат. Така законодателят е уредил, 

че Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1 , 
т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 , 20 и по чл. 21 а, ал. 

3 се вземат с мнозинство повече от половината от 

общия брой на съветниците, а останалите решения, 

сред които и това по чл. 21, ал. 1, т. 22- с 

мнозинство повече от половината от 

присъстващите съветници. 

Във връзка с гореизложеното, считаме че § 2 
от проекта на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 17 за символиката на Община, 

следва да отпадне. 

Приема направеното 

предложение 

ВНОСИТЕЛИ: 

ОРЛИН ДЯКОВ 

Общински съветник(-


