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З А П О В Е Д 

 

№ АП-03-14 -170 

Смолян, 03.06. 2021 г. 

 

 

 

 В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1008/27.05.2021г. е 

постъпило Решение № 225 прието от Общински съвет – Неделино на заседание, 

проведено на 19.05.2021г. по Протокол № 22. 

 След като извърших проверка и преценка на същото относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

 С  Решение № 225/19.05.2021г. съветът, на основание чл. 21, ал. 1, т 6 от 

ЗМСМА е дал съгласие да се заделят 50 000лв. от капиталовите разходи и да се 

направят мантинели на четири участъка, а именно: 

1. „Вълков дол” / това е първия мост от Долен насам/ 

2. „Срещу Доленските гробища” / където пропада пътя/ 

3. „На моста в Припеченска река” 

4. „ Под Тохчелиеви колиби” / точно на надолнището където е бента /   

Решение № 225/19.05.2021г. на Общински съвет – Неделино е 

незаконосъобразно, предвид следните съображения: 

С Решение №225/19.05.2021 г, съветът е дал съгласие да се заделят 50 000лв. от 

капиталовите разходи  и да се направят мантинели на четири участъка.  

 Съгласно нормата на чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, посочена като правно 

основание за приемане на решението, съгласно която общинския 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 кметските 

наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни 

разпоредители с бюджета по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичините финанси, 

осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. 

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

общинския 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 правомощията на съвета по цитираната разпоредба и за 

приемане на решението по същата се изисква квалифицирано мнозинство, поради което 

се прилага процедурата на чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, а именно с поименно гласуване, 

което се отразява в протокола от заседанието и с мнозинство повече от половината от 

общия брой съветници. 

Видно от Протокол №22/19.05.2021г, воден на заседанието на съвета, за 

посоченото решение е провел поименно гласуване. На заседанието са присъствали 11 

от общо 13 общински съветника, като от отразеното гласуване на стр. 29 от Протокола 



 

 

2 
 

е видно, че са гласували 10 съветника, както следва с 6 гласа “за“, 1 „против“ и 3-  

“въздържал се“. За вземането на решението не е достигнато необходимото мнозинство 

от 7 общински съветника, което представлява повече от половината от общия брой 

съветници. 

В конкретния случай при така отразено гласуване на практика няма прието 

решение, тъй като не е достигнато необходимо изискуемото по закон квалифицирано 

мнозинство за приемане на същото, определено в процедурата на чл.27, ал. 4  от 

ЗМСМА. 

 Предвид изложеното Решение №225/19.05.2021г е прието в нарушение на 

материалния закон – чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, поради което се явява незаконосъобразно.  

 Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решeние № 

225/19.05.2021г. , на Общински съвет – Неделино може да бъде отстранена чрез ново 

обсъждане на същото от общински 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 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 

Връщам Решение №225/19.05.2021г., на Общински съвет – Неделино, като 

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

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

изпълнение, а на Кмета на Община Неделино за сведение. 
 

 

 

 

 

СТЕФАН САБРУТЕВ /П/ 
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