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З А П О В Е Д 

№ АП-03-14-281 

Смолян, 04.08.2021 г. 

 

 

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1538/29.07.2021 г. е 

постъпило Решение № 162 прието от Общински съвет – Баните на заседание, проведено 

на 23.07.2021г. по Протокол № 22. 

След като извърших проверка и преценка на същото относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

С Решение № 162/23.07.2021г. съветът на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от ЗПФ, чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗОД, в т. 1 е приел уточнения 

годишен план на бюджета за 2020 г. по функции, дейности и параграфи както следва: 

1.1 По прихода в размер на 7 840 066 лева,  разпределени по източници съгласно 

справка- приложение № -  1 /в т.ч. приложение 8/ 

   1.2 По разхода в размер на 7 840 066 лева,  разпределени по направления 

съгласно справки – приложения № № -  2 и 3 /и приложения  4,  5 , 6,  7 и 9/ 

     В т. 2 е приел отчета за изпълнението на бюджета за 2020 г. по функции, 

дейности и параграфи както следва: 

  2.1 По прихода в размер на 5 609 774 лева,  разпределени по източници съгласно 

справка- приложение № -  1 /в т.ч. приложение 8/ 

     2.2 По разхода в размер на  лева  5 609 774 лева, разпределени по направления 

съгласно  справки – приложения № № -  2 и 3  /и приложения 4, 6, 7  и 9/  

    В т. 3 е приел отчета за състоянието на общинския дълг за 2020 г. съгласно 

справка - приложение  № - 5. 

Решение №162/23.07.2021г. на Общински съвет – Баните е 

незаконосъобразно, предвид следните съобръжения: 

С Решение № 162/23.07.2021г. съветът на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от ЗПФ, чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗОД, е приел изпълнението на 

бюджета на Община Баните за 2020 г. 

Съгласно чл. 140, ал. 4 от ЗПФ председателят на общинския съвет 

организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като 

оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет 

страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното 

обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. А съгласно ал. 1 на чл. 

140 от ЗПФ кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета 

по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на 

следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, 

когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, 

кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище 

на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината. 

С горецитараната норма законодателят е предоставил правомощие на 

председателя на общинския съвет да организира публично обсъждане от местната 

общност на отчета по ал.1, т. е. годишния отчет на кмета по изпълнението на бюджета, 
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като конкретно е определил способите за оповестяване на датата на обсъждането, които 

следва да бъдат изпълнени кумулативно, т.е. публикуването следва да се извърши както 

на интернет страницата на общината, така и в местни средства за масово осведомяване. 

Към цитираното решение не са представени доказателства, че обявление за 

предстоящо публично обсъждане е оповестено в местни средства за масово 

осведомяване.  

Също така и в Протокол №22/23.07.2021 г. от проведеното заседание на съвета 

не се съдържа информация, че датата на публичното обсъждане е оповестена в местни 

средства за масово осведомяване, каквото е изискването на закона. 

След направена справка в общинска администрация Баните е установено, че 

публикуване в местни средства за масово осведомяване няма, от което следва че не е 

изпълнено едно от изискванията на закона, с което е нарушена разпоредбата на чл. 140, 

ал. 4 от ЗПФ. 

Нещо повече, след извършена справка на интернет страницата на Община 

Баните е установено, че на 26.06.2021 г. е публикувана покана за публично обсъждане 

на изпълнението на бюджета на Община Баните за 2019 година, а не както би следвало 

да е за предходната отчетна година, а именно за 2020 г. 

От изложеното следа, че не може по категоричен начин да се приеме, че 

изискването за публикуване на интернет страницата на общината е изпълнено. 

От всичко гореизложено следва, че Общински съвет – Баните, с цитираното 

решение, е приел изпълнението на бюджета на Община Баните за 2020 г., като не е 

спазил императивно заложените изисквания на закона, с което е нарушена 

разпоредбата на чл. 140, ал. 4 от ЗПФ. 

Предвид изложеното Решение №162/23.07.2021г., е прието в нарушение на 

материалния закон – чл. 140, ал. 4 от ЗПФ, поради което се явява незаконосъобразно. 

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решение № 

162/23.07.2021г., на Общински съвет – Баните може да бъде отстранена чрез отмяна 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 

 

 

 

З А П О В Я Д В А М 

 

 

 Връщам Решение №162/23.07.2021г. 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. 

 

 

 

 

СТЕФАН САБРУТЕВ/П/  

Областен управител  

 

 

 

 

 


