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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-07-12/05.05.2022 г. 

 
 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, изр. първо от Закона за администрацията във 

връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

и предвид взето  Решение № 231 по Протокол № 35 от проведено заседание на 

Общинския съвет – Хайредин на 15.04.2022 г., 

 

НАРЕЖДАМ: 

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 231 на Общинския съвет – 

Хайредин по Протокол № 35 от 15.04.2022 г. като незаконосъобразно. 

 

МОТИВИ:  

На проведеното на 15.04.2022 г. заседание Общинският съвет – Хайредин е приел 

Решение № 231 въз основа на внесена докладна записка от Тодор Тодоров – кмет на Община 

Хайредин, с която е внесен за разглеждане, приемане и утвърждаване проект на Бюджета за 

2022 г.  

Решението на Общинския съвет е административен акт и следва да отговаря на 

изискванията на чл. 59 от АПК, да съдържа правните и фактическите основания за 

издаването му, като посочването на мотиви е задължително условие за неговата 

законосъобразност.   

Предметното решение не отговаря на изискванията за законосъобразност от 

формална страна. Веднага след анотацията на разглежданата точка от дневния ред 

изложението се прекъсва с материали, обуславящи проекта за бюджет, след което завършва с 

волеизявлението „Решението се приема“, без да е посочено какво точно решение се приема. 

Решението на Общинския съвет не отговаря на изискванията за законосъобразност и 

от съдържателната страна. 

В приетата Инвестиционна програма за 2022 г. са предвидени инвестиции предимно 

в общинския център с. Хайредин и частично – за с. Михайлово и с. Манастирище. Не се 

предвиждат никакви инвестиции за селата Ботево, Рогозен и Бързина. 

Общинският съвет притежава оперативната самостоятелност при приемането на 

своите решения, но тяхната законосъобразност и целесъобразност се преценява предвид 

съответствието с принципите и целите на закона.  

Съгласно чл. 20 от Закона за публичните финанси 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). Съгласно чл. 2, ал. 3 от 

нея 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. 
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В случая Общинският съвет – Хайредин 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 изложеното и на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, хипотеза първа от 

ЗМСМА връщам за ново обсъждане Решение № 231 по Протокол № 35 от проведено на 

15.04.2022 г. заседание на Общинския съвет – Хайредин като незаконосъобразно. 

 

Настоящата заповед да се изпрати до председателя на Общинския съвет - Хайредин, 

на кмета на Община Хайредин,  на Териториално отделение Козлодуй към Районна 

прокуратура -  Враца и  на Окръжна прокуратура - Враца. 

 

 

    

СТЕФАН КРАСИМИРОВ /п/ 

Областен управител на област Враца  
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