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З А П О В Е Д 

№ АП-03-14-254 

Смолян, 11.08.2020 г. 

 

 

 

 В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1233/04.08.2020г. е 

постъпило Решение № 94, прието от Общински съвет – Неделино на заседание, 

проведено на 27.07.2020г. по Протокол № 10. 

 След като извърших проверка и преценка на същото относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

 С Решение № 94/27.07.2020г.,  съветът на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,  

и чл. 13, чл. 14 и чл. 17 от Закона за общинския дълг в т. 1 е одобрил поемането на 

дългосрочен общински дълг при следните условия: закупуване на 2 броя леки 

автомобили за нуждите на Общинска администрация гр. Неделино, чрез оперативен 

лизинг, по силата на който да поеме дългосрочен дълг, при следните параметри: 

- Максимален размер на дълга – до  100 000,00 лв. (сто хиляди) лева без вкл. ДДС; 

- Валута на дълга – BGN/лева/ 

- Вид на дълга - дългосрочен, оперативен лизинг; 

- Начин на обезпечаване- лизинговата вещ; 

- Условия за погасяване на дълга: 

- Срок на погасяване – 48 месеца 

- Източници на погасяване – собствени бюджетни приходи 

- Максимален лихвен процент – до 8%, като окончателния лихвен процент ще бъде 

определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител 

на обществена поръчка 

- Начин на обезпечение на кредита – придобитият актив е собственост на 

Лизингодателя до окончателното погасяване на дълга. 

,в т. 2 на решението е възложил и делегирал права на Кмета на Община Неделино 

да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки и Правилника за 

прилагане на закона за обществените поръчки, да сключи договор за оперативен 

лизинг, като определи и договори всички параметри по тях, а в т. 3 е дал съгласие да 

бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

     Към цитираното решение са приложени Протокол от публично обсъждане за 

намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Неделино, 

Присъствен списък на публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен 

дълг, Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане 

на дългосрочен общински дълг. 

 Решение №94/27.07.2020г. на Общински съвет – Неделино е 

незаконосъобразно, предвид следните съображения: 

 С Решение № 94/27.07.2020г.,  съветът на основание чл. чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, и чл. 13, чл. 14 и чл. 17 от Закона за общинския дълг в т. 1 дал съгласие за 

закупуване на 2 броя леки автомобили за нуждите на Общинска администрация гр. 
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Неделино чрез оперативен лизинг, по силата на който да поеме дългосрочен дълг, при 

следните параметри: 

- Максимален размер на дълга – до  100 000,00 лв. (сто хиляди) лева без вкл. ДДС; 

- Валута на дълга – BGN/лева/ 

- Вид на дълга - краткосрочен, оперативен лизинг; 

- Начин на обезпечаване- лизинговата вещ; 

- Условия за погасяване на дълга: 

- Срок на погасяване – 48 месеца 

- Източници на погасяване – собствени бюджетни приходи 

- Максимален лихвен процент - до 8%, като окончателния лихвен процент ще 

бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител 

на обществена поръчка 

- Начин на обезпечение на кредита – придобитият актив е собственост на 

Лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.  

Видно от приложената Покана за обществено обсъждане, публикувана на 

интернет страницата на Община Неделино, като дата на общественото обсъждане е 

посочена 07.07.2020г. 

Също така видно от протокола от проведеното обществено обсъждане, както и 

от приложения присъствен списък, същото се е провело на 07.07.2020г.  

Общински съвет – Неделино следва да има предвид разпоредбата на чл. 15, ал.2 

от Закона за общинския дълг, съгласно която поканата се публикува в един местен или 

регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на 

общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди 

разглеждането на предложението от общинския съвет. 

Така приемайки решение за поемане на дългосрочен дълг на свое заседание, 

проведено на 27.07.2020г., органът на местно самоуправление е нарушил изискуемия от 

закона срок, а именно датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец 

преди разглеждането на предложението от общинския съвет, съгласно разпоредбата 

на чл. 15, ал. 2 от ЗОД. 

 Предвид изложеното Решение №94/27.07.2020г. е постановено в нарушение на 

материалния закон – чл.15, ал. 2 от Закон за общинския дълг, поради което се явява 

незаконосъобразно. 

 Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решение 

№94/27.07.2020г. може да бъде отстранена от общинския съвет  чрез неговата отмяна. 

 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 №94/27.07.2020г. на Общински съвет – Неделино, като 

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

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

изпълнение, а на Кмета на Община Неделино за сведение. 

 

 

 

 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/     

Областен управител  
 

 


