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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 

№ ПО-07-14/02.06.2022 г. 

 

 

 

 На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с ал. 2, изр. първо от Закона за 

администрацията и във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) 

и предвид приети Решение № 235 и Решение № 237 съгласно Протокол № 36 от 

проведено заседание на Общинския съвет – Хайредин на 25.05.2022 г., 

 

ОСПОРВАМ:  Решение № 235 и Решение № 237 на Общинския съвет – Хайредин 

     по Протокол № 36 от 25.05.2022 г. като незаконосъобразни             

 

МОТИВИ:  

  

1. По т. 1 от дневния ред на проведеното на 25.05.2022 г. заседание на Общинския съвет – 

Хайредин е взето Решение № 235 във връзка със Заповед №  ПО-07-12/05.05.2022 г. на Областния 

управител на област Враца, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 231 на Общинския 

съвет – Хайредин по Протокол № 35/15.04.2022 г. за утвърждаване на проект за Бюджет на 

Община Хайредин за 2022 г., като върнатото решение е отменено. 

Съгласно чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА при връщане на негово решение за ново обсъждане 

Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия акт. 

Без да бъде проведено ново обсъждане, Общинският съвет е решил да отмени своето 

предходно решение, като не са представени мотиви защо е избрано точно тази от трите хипотези. 

Липсата на мотиви е достатъчно основание за обявяване на индивидуалния административен акт 

за незаконосъобразен. 

 

2. След отмяната на Решение № 231, пред Общинския съвет са изчерпани опциите по чл. 

45, ал. 9 от ЗМСМА, поради което Решение № 237, с което е приет Бюджета на Община Хайредин 

за 2022 г., следва да се разглежда като заключителен етап от една нова процедура. 

Това решение също е незаконосъобразно. 

2.1. Поради противоречие с разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

(ПОДОСНКВОА), приет от Общинския съвет – Хайредин през м. януари 2012 г. съгласно чл. 21, 

ал. 3 от ЗМСМА. 

Съгласно чл. 61, ал. 1 от ПОДОСНКВОА председателят на Общинския съвет подготвя 

проект за дневен ред най-малко три дни преди датата на заседанието. В дневния ред могат да се 

включат само материали, по които са приети становища на комисиите на Общинския съвет (чл. 
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62, ал. 2). В материалите по заседанието не се съдържат доказателства тези условия да са били 

изпълнени. 

2.2. Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината с решение на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА. Съгласно чл. 27, ал. 5 обаче това решение трябва да се 

приеме с поименно гласуване, което да бъде отразено в протокола от заседанието. 

В Протокол № 36/25.05.2022 г. няма такова отбелязване. 

2.3. Решение № 237 противоречи на чл. 20 от Закона за публичните финанси, съгласно 

който тези финанси се управляват при спазване на принципите на ефикасността, ефективността и 

законността, като се спазват законите и вътрешните актове. Такъв вътрешен акт представлява 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Хайредин (приета с Решение № 306 по Протокол № 30/20.02.2014 г. на ОбС - Хайредин). 

Предметното Решение № 237 на Общинския съвет – Хайредин представлява копие на 

върнатото за ново обсъждане и отменено от него Решение № 231 и съдържа неговите пороци. 

С приетата Инвестиционна програма за 2022 г. са предвидени инвестиции предимно в 

общинския център с. Хайредин и частично – за с. Михайлово и с. Манастирище, като не се 

предвиждат никакви инвестиции за селата Ботево, Рогозен и Бързина. Съгласно чл. 2, ал. 3 от 

посочената по-горе Наредба, с общинския бюджет се осигуряват минимум парични средства за 

финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност и 

провеждане на регионалната социално-икономическа политика.  

В случая Общинският съвет не е осигурил минимум парични средства за три от общо 

шестте населени места в Община Хайредин. Към решението не са представени обосновки и 

доводи за извършеното разпределение на бюджетните средства към отделните населени места и 

доколко това разпределение съответства на реалните и неотложни нужди на всяко от тях и на 

общината като цяло.  

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 32, ал. 1 във връзка с ал. 2, изр. първо от 

Закона за администрацията и във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  

 

ОСПОРВАМ Решение № 235 и Решение № 237 съгласно Протокол № 36 от проведено 

заседание на Общинския съвет – Хайредин на 25.05.2022 г. и отнасям същите до 

Административния съд – Враца с молба за отмяната им като незаконосъобразни. 

 

Заповедта да се изпрати до Административния съд – Враца. 

 

 

                                                                

СТЕФАН КРАСИМИРОВ  /п/ 

Областен управител на област Враца  
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