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З А П О В Е Д 

№ АП-03-14-143 

Смолян, 12.05.2021 г. 

 

 

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-864/07.05.2021г. е 

постъпило Решение № 145 прието от Общински съвет – Баните на заседание, проведено 

на 23.04.2021г. по Протокол № 20. 

След като извърших проверка и преценка на същото относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

С Решение № 145/23.04.2021г. съветът на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от 

Наредба № 2 на Общински съвет Баните – за съставянето, изпълнението и отчитането 

на общинския бюджет, в т. 1 е приел актуализирания разчет по чл. 87 от ЗДБРБ за 

2020г. за трансформираните средства от целева субсидия за капиталови разходи 

съгласно Приложение № 12. 

Решение №145/23.04.2021г. на Общински съвет – Баните е 

незаконосъобразно, предвид следните съобръжения: 

Видно от цитираното решение, като едно от правните основания за приемането 

му, е посочена нормата на чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, съгласно която общинският 

съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по 

чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените 

места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като 

второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за 

публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. 

Тази норма сама по себе си определя кръга от правомощия и компетенциите на 

общинският съвет като орган на местно самоуправление по един конкретен начин, а 

именно да приема и изменя годишния бюджет на общината и осъществява контрол по 

изпълнението му. 

За упражняване на правомощието на съвета по цитираната разпоредба и за 

приемане на решение по същата разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА изисква 

решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 да се приемат с 

поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. 

Видно от Протокол № 20/23.04.2021г., воден на заседанието на съвета, за 

посоченото решене е проведено явно гласуване без поименно такова. С това е 

нарушена процедурата по приемането му, регламентирана в чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА. 

Предвид изложеното Решение №145/23.04.2021г., е прието в нарушение на 

материалния закон – чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, поради което се явява незаконосъобразно. 

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решение № 

145/23.04.2021г., на Общински съвет – Баните може да бъде отстранена чрез ново 

обсъждане на същото от общинския съвет.   

Поради това и на основание чл. 32, ал. 2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл. 

31, ал. 1, т. 5 от ЗАдм. и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА 

 



 

ЗАПОВЕД № АП-03-14-143/12.05.2021г. 

2 
 

 

 

З А П О В Я Д В А М 

 

 Връщам Решение №145/23.04.2021г. на Общински съвет – Баните, като 

незаконосъобразно за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването му.  

 Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Баните за 

изпълнение, а на Кмета на Община Баните за сведение. 

 

 

 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ/П/  

Областен управител  

 

 

 

 

 


