РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Пловдив
Изх. №АК-01-98/03.05.2018 г.

ДО
Г-ЖА ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА–
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ МАРИЦА
КОПИЕ ДО
Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА

На Ваш изх. №ОбС -53/27.04.2018 год.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за
законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА) констатирах частична незаконосъобразност на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община „Марица“ –в частта на
чл.47, ал.2 (т.13), приета с Решение №124, взето с Протокол №6 от редовно заседание на 24.04.2018 г. на
общински съвет „Марица“.
В подкрепа представям следните правни аргументи:
С Решение №124, взето с Протокол №6 от 24.04.2018 г., на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във
вр. с чл.82, ал.1 от ЗПФ, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, общински съвет
„Марица“ приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община „Марица, съобразно фактически мотиви, изложени в Докладна записка №61-00112/29.03.2018 г. на кмета на общината. Налице е частична незаконосъобразност на така приетата
наредба - в частта по т.13, с която се създава нова ал.2 на чл.47, както следва: „Не се допуска поемането
на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за
поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.93, ал.1, т.1 и т.2

от ЗПФ.“, поради противоречие с материалния закон – самостоятелно основание за незаконосъобразност
на административния акт по смисъла на чл.146, т.4 от АПК. Правната норма на чл.93 от ЗПФ не съдържа
алинеи, тя притежава коренно различно смислово значение: „Бюджетните организации публикуват
утвърдените си бюджети на своята интернет страница при спазване изискванията на Закона за
защита на класифицираната информация“, поради което в настоящата си редакция чл.47, ал.2 от
наредбата се явява необоснован и логически противоречив. Необходимо е да бъде приведен в
съответствие с ограниченията, визирани от чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от ЗПФ, тъй като правната регламентация
на чл.47, ал.2 от наредбата е очевидно създадена на основата на чл.128, ал.2 (нова - ДВ, бр.91 от 2017 г. )
от Закона за публичните финанси.
Предвид гореизложените фактически и правни съображения и на основание чл.45, ал.4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам в законовия 7-дневен срок за
ново обсъждане, респ. отмяна, в общинския съвет Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община „Марица“ –в частта на чл.47, ал.2 (т.13), приета
с Решение №124, взето с Протокол №6 от редовно заседание на 24.04.2018 г.

на общински съвет

„Марица“, като частично незаконосъобразна.
На основание чл.45, ал.7 от ЗМСМА Ви указвам, че следва да преразгледате в 14-дневен срок от
получаване на настоящото писмо наредбата в посочената част, в противен случай ще са налице
основания да оспорим същата по съдебен ред

С уважение,
/П/
Областен управител на област Пловдив

4002 Пловдив, пл. Никола Мушанов 1,
тел.: +359 32 605 511, факс: +359 32 625 719
е-mail: governor@pd.government.bg , web: www.pd.government.bg
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