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З А П О В Е Д 

 

 

№ АП-03-14-315 

Смолян, 08.10.2020 г. 

 

 

 

 

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1555/01.10.2020г. e 

постъпило Решение № 289, прието от Общински съвет – Смолян на заседание, 

проведено на 24.09.2020г. по Протокол № 14. 

След като извърших проверка и преценка на същото относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

С Решение № 289/24.09.2020г.  съветът на основание На основание чл. 21, ал. 1, 

т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси в т. 1 e актуализирал 

целевата субсидия  по ЗДБРБ  на  капиталовия  списък на Община Смолян за 2020 г. по 

Приложение №1 със съдържание, посочено в решението. 

Решение № 289/24.09.2020г. на Общински съвет – Смолян е 

незаконосъобразно, предвид следните съображения: 

С Решение № 289/24.09.2020г. съветът е актуализирал целевата субсидия  по 

ЗДБРБ  на  капиталовия  списък на Община Смолян за 2020 г. по Приложение №1 със 

съдържание, посочено в решението. 

Съгласно чл. 21, ал.3 от ЗМСМА общинският съвет приема правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация. 

Съгласно чл. 66, ал 2, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно 

нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или 

съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на 

заседанието, включително и отлагане на гласуването. Когато е постъпило 

процедурно предложение, същото се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда 

по смисъла на чл.72, изр. 2-ро от Правилника. 

Също така съветът в своя Правилник е приел и ред на гласуване на постъпилите 

предложения, изрично определен в чл. 80, ал. 1 от същия, а именно гласуването се 

извършва по следния ред: 1. Предложения за отхвърляне; 2. Предложения за отлагане 

на следващо заседание; 3. Предложения за заместване; 4. Предложения за поправки; 5. 

Обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки; 6. Предложения за 

допълнения; 7.  Основното предложение. 
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На стр. 23 от Протокол № 14, воден на заседанието на съвета, проведено на 

24.09.2020г., г-н Стефан Сабрутев – общински съветник, в изречение последно от 

неговото изказване, е направил предложение за отлагане за следващо заседание на 

точката относно актуализацията на бюджета. 

Видно на стр.33-34 от Протокола предложението за отлагане на следващо 

заседание разглеждането на т. 3 от дневния ред, а именно актуализация на  целевата 

субсидия  по ЗДБРБ  на  капиталовия  списък на Община Смолян за 2020 г. не е 

подложено на гласуване от председателя на общинския съвет, а е подложено на 

гласуване само основното предложение за решение по Докладна записка от Кмета на 

Община – Смолян. 

В конкретния случай, Председателят на общинския съвет е следвало да подложи 

на гласуване първо предложението за отлагане за следващо заседание на т. 3 от 

Дневния ред, а именно за актуализация на  целевата субсидия  по ЗДБРБ  на  

капиталовия  списък на Община Смолян за 2020 г., и ако същото не бъде прието вече 

следва да подложи на гласуване основното предложение.  

От всичко гореизложено и от така проведеното гласуване Общински съвет - 

Смолян не е гласувал предложението за отлагане, а е гласувал единствено основното 

предложение за решение, с което е нарушил процедурата за провеждане на 

гласуването, която е предмет на подробна регламентация в чл. 80, ал. 1 в приетия от 

самия него Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация.   

Предвид изложеното, Решение №289/24.09.2020г. на Общински съвет – Смолян 

е постановено в нарушение на чл. 80, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, поради което се явява незаконосъобразно. 

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в 

горепосоченото решение на Общински съвет – Смолян може да бъде отстранена чрез 

ново обсъждане 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 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 

Връщам Решение №289/24.09.2020г. на Общински съвет – Смолян, като 

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

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

изпълнение, а на Кмета на Община Смолян за сведение. 

 

 

 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/ 

Областен управител 

 

 

 

Съгласувал: 

Ема Миткова 

Директор на дирекция“АПО,Ф и УС“ 


