РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Пловдив
Изх. № АК-01-31#10/12.02.2020

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ЦАНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РОДОПИ

КОПИЕ ДО:
Г-Н ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване с дадените указания на Решение № 5,
взето с Протокол № 1 от заседание, проведено на 30.01.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАНКОВ,
На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам за ново обсъждане в Общински
съвет Родопи и съобразяване с дадените указания, в законовия 7-дневен срок Решение № 5, взето с
Протокол № 1 от заседание, проведено на 30.01.2020 г.
Аргументите за това са следните:
С решение № 5, общински съвет Родопи, на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,
Отменя свое решение № 011, прието с протокол № 03 от 12.12.2019 г.
Предходното решение № 011, е прието на основание чл. 21,ал. 1,т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 289, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и във връзка с чл.
11,ал. 10 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, като в точка 1. Въвежда система на делегирани
бюджети в 6 броя детски градини, считано от 01.01.2020 г.: В т. 2. Определя директорите на детските
градини по т.1. като второстепенни разпоредители с бюджет; В т. 3. Кметът на община Родопи със
заповед да определи правата и отговорностите на директорите на детски градини, включени в т.1. на
настоящото решение; В т. 4. Кметът на община Родопи да разкрие банкови сметки на детските градини,
които стават второстепенни разпоредители с бюджет, считано от 01.01.2020 г.; В т. 5. Определя 5 броя
детски градини, които не прилагат системата на делегирани бюджети и не са второстепенни
разпоредители с бюджет.; В т. 6. Настоящото решение следва да се има предвид при съставяне на
бюджета на община Родопи, както и при утвърждаване на формули за детските градини и обслужващите
звена, финансирани чрез Единни разходни стандарти /ЕРС/ за 2020 г.
С предходното решение № 11, изцяло в рамките на своята компетентност и на основание
нормата на чл. 11, ал. 10 от ЗПФ, общинският съвет обосновано и мотивирано е приел списък с детски
градини, чиито директори придобиват качеството второстепенен разпоредител с бюджет към община
Родопи.
Настоящото решение № 5 е прието на основание нормата на чл. 21, ал. 2, т. 24 от ЗМСМА,
според която „общинският съвет упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на

приетите от него актове“. При упражняване на последващ контрол върху собствените си актове,
общинският съвет не е освободен от изискването да спазва административнопроизводствените правила
за форма на акта. Административният акт следва да съдържа фактическите и правните основания за
издаването му, т.е. да бъде мотивиран. Мотивите следва да сочат какви фактически констатации е
направил административният орган при издаването на акта и въз основа на какви доказателства, каквото
е изискването на нормата на чл. 59, ал. 2 от АПК. Мотивите са съображенията на административния
орган, послужили за издаването на акта и обусловили именно този резултат. В случая, в точка II на
докладна записка № ОбС-94П-251-6#1/20.01.2020 г. от кмета на община Родопи, са изложени фактически
основания, но те не са подкрепени от обективни данни и доказателства, а са изброени бланкетно, и не
кореспондират с правното основание за приемане на решение № 5.
Решение № 5 се явява незаконосъобразно поради необоснованост и вътрешно противоречиви
фактически и правни мотиви, обосноваващи съществено нарушение на изискването по чл.59, ал.2, т.4 от
АПК, респ. липса на установената от закона форма – основание за незаконосъобразност по смисъла на
чл.146, т.2 от АПК.
С оглед на гореизложеното, връщам за ново обсъждане Решение № 5, взето с Протокол № 1 от
заседание, проведено на 30.01.2020 г., съобразно дадените указания.
На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА е необходимо да преразгледате решението, в 14-дневен
срок от получаване на настоящото писмо, като оформите същото в съответствие със законовите
изисквания, в противен случай ще са налице основания да бъде оспорено по съдебен ред.
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