
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Пловдив 

 
 
Изх. № АК-01-101#3 

01.06.2020 г. 

 

ДО 

Г-ЖА НЕЛИ ПЕНЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ СОПОТ 

 

На Ваш изх. № OC-137-2020/28.05.2020 г. 

 

КОПИЕ ДО 

Г-Н ДЕЯН ДОЙНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ 

 

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на 

Решение № 51, взето с протокол № 11 от 26.05.2020 г. на Общински съвет Сопот 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕНЕВА, 

 

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 Сопот и съобразяване със законовите изисквания, в законовия 7-дневен срок, Решение № 51, взето 

с протокол № 11 от 26.05.2020 г. на Общински съвет Сопот. Същото е незаконосъобразно поради 

следните съображения:  

С Решение № 51, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА и предвид фактическите 

основания в докладна записка с вх. № ДЗ-46/04.05.2020 г. от Деян Дойнов – кмет на Община Сопот, 

Общински съвет Сопот дава съгласие, за периода от 01.04.2020 г. до 30.09.2020 г., възнагражденията и 

осигурителните вноски за сметка на работодател за щатния персонал на Къща музей „Иван Вазов“ – гр. 

Сопот, които се финансират от местни приходи, да се изплащат от стандартите за делегирани от 

държавата дейности. 

Разпоредбата на чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ повелява, че промените по 

общинския бюджет, извън тези по чл. 56, ал. 2 от ЗПФ, се одобряват от общинския съвет. Промените, 

засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 125, 

ал. 1, т. 1 от ЗПФ. 

Съгласно чл. 125, ал. 1, общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго, да 

оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

 т. 1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че 

не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 

съответната делегирана дейност; 

т. 2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или 

от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

Ето защо, при всички случаи, независимо дали компенсираните промени се извършват от кмета 

на общината, или от общинския съвет, когато същите са в частта за местни дейности, те следва да са 
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единствено и само между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, 

без да се изменя общия размер на разходите с такова предназначение. В конкретния случай, с така 

приетото решение, в противоречие с горепосочените законови правни норми, общинският съвет е дал 

съгласие за прехвърляне на парични средства от частта за делегираните от държавата дейности в частта 

за местните дейности, което е недопустимо. В контекста на посоченото, решението на Общински съвет 

Сопот не съответства и на целта на закона – да се осигури обезпеченост на делегираните от държавата 

дейности и на местните дейности през съответната бюджетна година. 

С Решение № 29, взето с протокол № 7 от 13.02.2020 г., Общински съвет Сопот е приел Бюджета 

за 2020 година на Община Сопот, както е посочено в решението. С т. 1.1.2.9 от същото решение е 

предвиден преходен остатък от 2019 г., в размер на 176 901 лева, съгласно Приложение № 8. В 

Приложение № 8 като дейност съгласно ЕБК за 2020 г. се съдържа и дейност 739 „Музеи, худ. галерии, 

паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“, като общата 

стойност на преходния остатък за тази дейност е 31 538 лева. В т. 1.2.3. от решението, за местните 

дейности е определен резерв за непредвидени и неотложни разходи, в размер на 45 530 лева, който се 

разходва след решение на общинския съвет. С оглед на това съществуват други бюджетни механизми, 

чрез които законосъобразно да се осигурят необходимите парични средства от средствата за местните 

приходи за възнагражденията и осигурителните вноски за сметка на работодател за щатния персонал, 

които се финансират от местни приходи, без неправомерно да се прехвърлят средства от частта за 

делегираните от държавата дейности в частта за местните дейности. 

Констатираните по-горе противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта 

на закона, представляват самостоятелни основания за незаконосъобразност на административните актове 

по аргумент на чл. 146, т. 4 и т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, което налага Решение 

№ 51 да бъде отменено, съответно изменено. 

Предвид гореизложеното, връщам за ново обсъждане Решение № 51, взето с протокол № 11 от 

26.05.2020 г. на Общински съвет Сопот съобразно дадените указания. 

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА е необходимо да преразгледате върнатото решение, в 14-

дневен срок от получаване на настоящото писмо, като оформите същото в съответствие със законовите 

изисквания, в противен случай ще бъде оспорено по съдебен ред.  

 

 

С уважение: /П/ 

 

ДАНИ КАНАЗИРЕВА 

Областен управител на област Пловдив 
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