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З А П О В Е Д  

№ АдК-04-45 

Добрич 07.08.2020 г. 

 

   Във връзка с осъществяваният по силата на чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и 

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

законосъобразност на решенията на Общински съвет Балчик, констатирах незаконосъобразност 

на решение № 144 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 

30.07.2020г. 

 С Решение №144, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, писмо на МФ с изх. № ФО-

23 от 01.06.2020 г., при спазване разпоредбите на чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 от Закона 

за публичните финанси: 

 1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Община Балчик да бъде 

завишен общо с 17 979 лева, представляващи извършените от Община Балчик разходи във 

връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от 01.06.2020 г. до 

30.06.2020 г. Средствата да бъдат разпределени по разпоредители, отговорности, дейности и 

параграфи от единната бюджетна класификация съгласно Приложение №1. 

 2.Корекцията е за сметка на предоставения ни до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно 

поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл.53, ал.4 от ЗДБРБ за 2020 г. 

 3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на 

решението. 

 Поименно гласуване „ЗА” –16; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;  

 Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения: 

 Правомощието на общинския съвет за изменение на годишния бюджет на общината е 

предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 6, предл. второ от ЗМСМА, като в разпоредбата на чл. 124, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси е регламентирано, че Общинският съвет извършва промените в 

бюджета, извън тези по чл. 56, ал. 2 от същия закон. 

 Съгласно чл. 124, ал.1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, промени по общинския 

бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с 

държавния бюджет се извършват при условията и по реда на този закон и на закона за 

държавния бюджет за съответната година. Следователно промените в общинския бюджет през 

бюджетната година следва да бъдат извършени при спазване на условията и реда за неговото 

приемане, т.е. при спазване на изискването на чл.84, ал.6 от ЗПФ, а именно представянето на 

проекта за публично обсъждане от местната общност, при оповестяване на датата на обсъждане 

най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за 

масово осведомяване; провеждане на публично обществено обсъждане по ред, определен от 
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общинския съвет, съставяне на протокол за постъпилите предложения; внасяне на проекто-

изменението на бюджета ведно с протокола за постъпилите предложения от общественото 

обсъждане в общинския съвет за неговото разглеждане, обсъждане и приемане. 

 В тази връзка, при осъществяване на контрола за законосъобразност се установи, че за 

настоящото решение няма проведено публично обсъждане за изменението на бюджета за 2020г. 

на Община Балчик, съобразно изискването на чл.124, ал.1 във връзка с чл.84, ал.6 от Закона за 

публичните финанси, поради което решението е незаконосъобразно. 

 Освен това, съгласно Тълкувателно решение № 2/ 16.04.2013г. по тълк.дело №4/2011г. 

на ВАС решението на общинския съвет, взето на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, е общ 

административен акт и същото следва да отговаря на изискванията на чл.66 и сл. от АПК. От 

приложените към преписката документи няма такива, удостоверяващи изпълнение на 

законовите изисквания. 

 С оглед гореизложеното и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във 

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

   

 

              Н А Р Е Ж Д А М: 

 

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 144 по Протокол №11 от заседание на 

Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020 година, с указания за неговата отмяна. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателят на Общински съвет Балчик 

за сведение и изпълнение. 

 

 

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ 

 

За Областен управител на област Добрич 
(Съгласно Заповед №ЧР-04-3/23.07.2020г. 

на Областен управител на област Добрич)  
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