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З А П О В Е Д  

№ АдК-04-24 

Добрич 05.05.2020 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 № 77 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 

23.04.2020г. 

 С Решение №77,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от 

ЗПФ и съгласно Решение № 45 т. 21.3 по протокол № 6 от 30.01.2020 г., Общински съвет 

Балчик дава своето съгласие при възникване на временен недостиг на средства по оперативни 

програми, финансирани от ЕС, в т.ч. и по ОП “Човешки ресурси от собствени приходи на 

общината в местни дейности, да бъдат отпускани ежемесечно временни безлихвени заеми за 

СЕС-КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите, както следва: 

  - Проект „Приеми ме 2015г.“ БФП№ BG05M9OP001-2.003-0001-C01 до 202,00 лева; 

  - Проект “Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, 

подобряване на достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ БФП№ 

BG05M90P001-2.037-0002-C01 до 13 300,00 лева; 

- Проект “Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни 

и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ 

БФП№BG05M9OP001-1.059-0002 до 19 920,00 лева ; 

- Проект “Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

общините Балчик, Каварна и Шабла“- Споразумение №172/13.03.2019г., по ОП “РЧР“ до 

7 900,00 лева. 

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за 

изпълнение на решението. 

Поименно гласуване със „ЗА” – 21; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 

Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения: 

Съгласно Решение № 45 т. 21.3 по Протокол № 6 от 30.01.2020 г., изменено с решение № 

53, т.3 по Протокол № 7 от 27.02.2020г. на Общински съвет Балчик, „при възникване на 

потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на ОбС“. Предложението следва да бъде добре 

мотивирано и да обосновава необходимостта от предоставянето на временни безлихвени заеми. 

По настоящото решение предложението, изхождащо от Кмета на Община Балчик няма мотиви, 

като единствено се посочва, че е във връзка с своевременно изпълнение и разплащане на 
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възнаграждения по проекти, финансирани от ЕС. Към самото предложение на кмета на 

общината липсват материали, доказващи потребността от предоставяне на временни 

безлихвени заеми. 

Освен това, следва да се има предвид, че отпускането на временни безлихвени заеми от 

общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС на общините по смисъла на чл. 104, ал. 1, т. 

4 и т. 5 от ЗПФ става само с решение на общинския съвет, и то с конкретна цел за всеки отделен 

случай с подробна правна и фактическа обосновка - за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми. В тази насока е и 

общата норма на чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА. Това означава, че единствената възможност за 

прехвърляне на средства от общинския бюджет към сметките за средства от ЕС е по решение на 

общински съвет за всеки отделен случай и то под формата на временни безлихвени заеми със 

специална цел - за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, а не 

чрез принципно изразено съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми, по начина по 

който е формулиран в решението /“дава своето съгласие при възникване на временен недостиг 

на средства..“/, без конкретни параметри за всеки отделен случай /проект/. 

 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 № 77 по Протокол № 8 от заседание на 

Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 година, с указания за неговата отмяна. 

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

за сведение и изпълнение. 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

 

Областен управител на област Добрич 
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