
 
Р Е П У Б Л И К А  Б  Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т Е Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Р А Ц А  

З А П О В Е Д 

№ РД – 100/11.07.2022 г. 

 

 

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, изр. второ във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за 

администрацията, чл. 93, ал. 4 от АПК във връзка с чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА  

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

ОТМЕНЯМ Заповед № 167/04.05.2022г. на Кмета на Община Бяла Слатина, с която 

е утвърдено разпределение на средства от общинския бюджет за спортните клубове за 2022г., 

като незаконосъобразна. 

 
         

  МОТИВИ:  

       

С вх. № 2600 – 7 от 16.06.2022  г. в Областната администрация – Враца е получена 

жалба от Волейболен клуб „НИКЕ“ – сдружение с ЕИК 206647612, представлявано от Евгени 

Вълчев Ангелов, със седалище и адрес на управление: обл. Враца, гр. Бяла Слатина, ул. 

„Огоста“ № 15 и Спортен тенис клуб „Бела Понте“ – сдружение с ЕИК 206285654, 

представлявано от Андрей Димитров Димитров, със седалище и адрес на управление, обл. 

Враца, гр. Бяла Слатина, ул. „Цар Асен“ № 107 против: 

1. Заповед № 142/12.04.2022г. на Кмета на Община Бяла Слатина, с която  определя 

комисия за изготвяне на проект за разпределение на средства от общинския бюджет, 

2. Заповед № 153/20.04.2022г. на Кмета на Община Бяла Слатина, с която са 

утвърдени условията, правилата и критериите за разпределение на средства от общинския 

бюджет за подпомагане на спорните клубове, както и Приложение № 1 към заповедта 

3. Заповед № 167/04.05.2022г. на Кмета на Община Бяла Слатина, с която е 

утвърдено разпределение на средства от общинския бюджет за спортните клубове за 2022г. 

В жалбата се излагат съображения за изначална нищожност, незаконосъобразност и 

неправилност на горепосочените актове, иска се отмяната им като незаконосъобразни и 

нецелесъобразни.  



С писмо с изх. № 2600 – 7 – (1) от 17.06.2022г. на Областния управител на област 

Враца е уведомен кметът на Община Бяла Слатина  за това, че е образувано производство по 

обжалване на посочените заповеди, като също така е изискана и получена цялата преписка. 

След като се запознах и обсъдих представените документи, считам следното относно 

основателността на жалбата. 

 1. По отношение на Заповед № 142/12.04.2022г. на Кмета на Община Бяла Слатина, 

с която  определя комисия за изготвяне на проект за разпределение на средства от общинския 

бюджет, се твърди от жалбоподателите, че издаването на същата не е от компетентността на 

кмета, като се сочи, че правомощията на кмета на общината са конкретно изброени в чл. 44, 

ал. 1 от ЗМСМА.   

 По отношение на изложените доводи за нищожност на оспорения акт, считам че 

същите са неоснователни. 

 1)Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от Закона за публичните финанси, кметовете 

организират и ръководят съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на 

бюджетите на общините. Като по аргумент на същото основание и във връзка с 

разпоредбата на чл. 44 , ал. 2 от ЗМСМА , следва да се приеме, че  кметът на общината в 

изпълнение на своите правомощия издава заповеди, като за същото, издавайки заповеди  

може  да сформира комисии от служители от общинска администрация, подпомагащи 

изпълнението  на общинския бюджет.  

 2) С оспорената заповед е стартирана процедура за разпределение на средства от 

общинския бюджет за подпомагане на спортни клубове на територията на Община Бяла 

Слатина за 2022г.  Съгласно разпоредбата на чл. 133 от Закона за физическото възпитание и 

спорта се дава възможност да се финансират спортни дейности от общинския бюджет, като 

същото по своя смисъл представлява правна възможност, а не задължение на общината. 

Предприемайки такива действия, общината цели да подпомага развитието на повече 

спортове на територията на общината,  което от своя страна се явява положителен факт, 

допринасящ за развитието на спортните клубове на територията на община Бяла Слатина. С 

оглед на това, считам че Заповед № 142/12.04.2022г. на Кмета на Община Бяла Слатина, с 

която  определя комисия за изготвяне на проект за разпределение на средства от общинския 

бюджет има положително отражение върху правата и интересите на жалбоподателите, като 

не е в техен интерес да оспорват горецитираният административен акт поради липса на 

накърняващи или застрашаващи признаци.  

 С оглед на гореизложеното и във връзка с разпоредбата на чл. 88, ал. 1, т. 3 от АПК, 

считам, че жалбата в тази си част следва да бъде оставена без разглеждане поради липса на 

правен интерес. 

 

2. По отношение на Заповед № 153/20.04.2022г. на Кмета на Община Бяла Слатина, 

с която са утвърдени условията, правилата и критериите за разпределение на средства от 

общинския бюджет за подпомагане на спорните клубове, както и Приложение № 1 към 

заповедта. 

От представените доказателства по образуваната преписка и по–конкретно: от 

приложения Протокол от проведена среща с представители на спортните клубове за 

разпределяне на средствата от общинския бюджет за спорт за 2022г. от 03.05.2022г. и писмо 

с вх. № 2600 – 7 – (4) от 04.07.2022г. от кмета на Община Бяла Слатина, може да се направи 

обоснования извод, че обжалваният акт е съобщен на 03.05.2022г. 

Във връзка с горното и на основание чл. 88, ал. 1 т. 2 във връзка с чл. 84 от АПК, 

жалбата в тази и част следва да бъде оставена без разглеждане, като подадена след изтичане 

на 14 дневния преклузивен срок от съобщаването на оспорения акт. 

 



3. По отношение на Заповед № 167/04.05.2022г. на Кмета на Община Бяла Слатина, 

с която е утвърдено разпределение на средства от общинския бюджет за спортните клубове 

за 2022г., считам че жалбата е допустима и основателна поради следните съображения: 

 

Видно от предоставената кореспонденция между жалбоподателите и Община Бяла 

Слатина, заповедта е сведена до знанието на заинтересованите лица на 02.06.2022г., след 

подадено заявление за достъп до обществена информация от Волейболен клуб „Нике“, чрез 

председателя Евгени Вълчев Ангелов. Същото по своя смисъл представлява правна 

възможност за всеки гражданин да иска информация по ЗДОИ, като това по своя смисъл не 

изпълнява ангажимента на Община Бяла Слатина да сведе издадения акт до знанието на 

заинтересованите лица, каквито се явяват и в настоящия случай жалбоподателите. С това си 

действие, общината прегражда възможността от оспорване на настоящия административен 

акт и възможността за защита на законни права и интереси. В конкретния случай срокът за 

обжалване тече от момента на получаване на заповедта след направеното искане за достъп 

до обществена информация, а именно от 02.06.2022г. 

В подкрепа на това е писмо с вх. № 2600 – 7 – (4) от 04.07.2022г. от Кмет на Община 

Бяла Слатина, в което се сочи, че Заповед № 167/04.05.2022г. на Кмета на Община Бяла 

Слатина не е предоставяна на представителите на спортните клубове. 

При прегледа на Заповед № 153/20.04.2022г. на Кмета на Община Бяла Слатина, с 

която са утвърдени условията, правилата и критериите за разпределение на средства от 

общинския бюджет за подпомагане на спорните клубове, както и Приложение № 1 към 

заповедта считам, че правилата за финансиране са разписани като ясни и справедливи. Видно 

от Протокол от проведена среща с представители на спортните клубове за разпределяне на 

средствата от общинския бюджет за спорт за 2022г. от 03.05.2022г. и направените уточнения 

от г-жа Петкова – зам. – кмет на Община Бяла Слатина става ясно, че седем от клубовете, 

подали заявление за финансиране, не следва да получат такова, съобразно разписаните и 

утвърдени със Заповед № 153/20.04.2022г. на Кмета на Община Бяла Слатина правила за 

финансиране. 

Въпреки това е издадена Заповед № 167/04.05.2022г. на Кмета на Община Бяла 

Слатина, с която е утвърдено разпределение на средства от общинския бюджет за спортните 

клубове за 2022г., с която са одобрени всички кандидати, както следва: 

 

Разпределение на средствата от общинския бюджет на спортните клубове за 2022г. 

№ 

 Поред 

Наименование на спортния клуб Населено място Средства 

 в лева. 

 

1 ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЧАВДАР 1932“ гр. Бяла Слатина 10 000 

2 ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „НИКЕ“ гр. Бяла Слатина 1000 

3 СУМО КЛУБ „ЧАВДАР – БЯЛА СЛАТИНА“ гр. Бяла Слатина 5000 

4 СПОРТЕН КЛУБ „САМУРАЙ 2013“ гр. Бяла Слатина 3000 

5 СК ПО ДЖУДО „ЧАВДАР - 2015“ гр. Бяла Слатина 12 000 

6 СПОРТЕН КЛУБ ПО СИЛОВ ТРИБОЙ, 

КУЛТУРИЗЪМ, ФИТНЕС И ВДИГАНЕ НА  

ТЕЖЕСТИ „ЧАВДАР“ 

гр. Бяла Слатина 10 000 

7 СПОРТЕН ТЕНИС КЛУБ „БЕЛА ПОНТЕ“ гр. Бяла Слатина 1000 

8 СПОРТЕН КЛУБ „БЯЛА СЛАТИНА  

МОТОР СПОРТ“ 

гр. Бяла Слатина 4000 

9 ФК „ЛЮБИМЕЦ“ с. Търнава 4500 

10 ФК „БОТЕВ – ПОПИЦА – 2013“ с. Попица 9000 

11 ФК „СКЪТ“ с. Алтимир 7000 



12 ФК „МОНОЛИТ“ гр. Бяла Слатина 7000 

13 ФК „ЧАВДАР 2020“ гр. Бяла Слатина 6500 

  ОБЩО: 80 000 

 РЕЗЕРВ  10 000 

 

От гореизброените отбори на изискванията отговарят пет от тях, а именно :  

- СУМО КЛУБ „ЧАВДАР – БЯЛА СЛАТИНА“ 

- СК ПО ДЖУДО „ЧАВДАР - 2015“ 

- ФК „МОНОЛИТ“ 

- ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЧАВДАР 1932“ 

- СПОРТЕН ТЕНИС КЛУБ „БЕЛА ПОНТЕ“ 

Така направеното разпределение на финансови средства  е явно   нарушение на приетите 

и утвърдени правила за разпределение на финансови средства от общинския бюджет на 

Община Бяла Слатина за спортните клубове за 2022г. С утвърденото разпределение са 

предоставени  средства на спортни клубове, които не отговарят на разписаните критерии за 

предоставяне на финансова помощ, което по своята същност е  явен порок на оспорения 

административен акт, водещ до неговата незаконосъобразност.  

По изложените тук мотиви заповедта следва да бъде отменена като 

незаконосъобразна. 

 

Заповедта може да се обжалва пред Врачанския административен съд по реда на АПК. 

 

Настоящата заповед да се изпрати на кмета на Община Бяла Слатина, на Териториално 

отделение Бяла Слатина към Районна прокуратура -  Враца и на Окръжна прокуратура - 

Враца. 

 

 

 

СТЕФАН КРАСИМИРОВ /п/ 

Областен управител на област Враца  

    
 


