
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

№ 5575 

София, 03.05.2017 
 

Върховният административен съд на Република България - Първо 
отделение, в закрито заседание на трети май в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФАНИ НАЙДЕНОВА 

ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ЦВЕТКОВ 
МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА 

при секретар 
 

и с участието 

на прокурора 
 

изслуша докладваното 

от съдията БИСЕР ЦВЕТКОВ  

по адм. дело № 4523/2017.  
 
 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния 
кодекс /АПК/.  
Образувано е по частна жалба на Общински съвет Ветово, представен от 
адв. Татяна Бойчева и адв. Милена Карачолова срещу определение от 
22.03.2017 г. по адм.д. № 77/2017 г. на Административен съд Русе, с което е 
разпоредено спиране на допуснато по силата на закона предварително 
изпълнение на решения №№ 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257 и 258, приети от Общински съвет Ветово по протокол № 
25/30.01.2017 г. до приключване на производството по оспорването им с 
влязълв сила акт; отхвърлено е искането на кмета на Ощина Ветово за 
спиране на изпълнението на решение № 245 на Общински съват Ветово, 
прието с протокол № 25/30.01.2017 г. и е оставено без разглеждане искането 
на кмета на Община Ветово за спиране на изпълнението на решения №№ 
259, 260, 261 и 262 на ОбС Ветово, приети с протокол № 25/30.01.2017 г. 
Доводите на частния жалбоподател са за липса на процесуална легитимация 
на жалбоподателя от първоинстанционното производство, тъй като към 
момента на подаване на жалбата не е положил клетва като кмет на общината 
и с арг. от чл. 38, ал. 4 ЗМСМА пълномощията му не са възникнали. Оспорва 
и изводите на съда за характеристиките на индивидуални административни 
актове на решенията, за които искането за спиране на изпълнението е 
оставено без разглеждане. Отрича предпоставките за спиране на 
изпълнението. Иска отмяна на определението.  
По частната жалба е постъпил отговор от Община Ветово, която не е страна 
по делото, поради което обсъждането на доводите от отговора е недължимо 
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/арг. от чл. 210, ал. 2 и чл. 215, т. 1 въввр. с чл. 236 АПК/. 
Върховният административен съд, като обсъди оплакванията в частната 
жалба и събраните по делото доказателства, намира за установено 
следното: 
Съдебното производство пред АС Русе е образувано по жалба на кмета на 
Община Ветово против решения №№ 245-262/30.01.2017 г. на ОбС Ветово, 
като с жалбата е съединено и искане за спиране на предварителното 
изпълнение на решенията. В оспореното определение е прието, че решения 
№№ 245-258 на съвета са такива по приемането на годишния бюджет на 
общината, представляват общи административни актове, чието изпълнение 
не се спира от оспорването им. Според съда с писма изх. № ФО-8/14.03.2017 
г. и № ФО-6/09.03.2017 г. на министъра на финансите са установени 
нарушения на ЗПФ, които са квалифицирани като нови обстоятелства по 
смисъла на чл. 166, ал. 2, изр. 2 АПК и сочат на опасност от настъпване на 
значителни и трудно поправими вреди. Мотивиран от това е разпоредил 
спиране на предварителното изпълнение на решения №№ 246 до 258 
/включително/. Отхвърлил е искането за спиране на изпълнението на 
решение № 245 за приемане на приходната част на бюджета на Община 
Ветово. В частта за решения №№ 259 до 262 е отрекъл допустимостта на 
искането за спиране на изпълнението, припознавайки решенията за 
индивидуални административни актове, чието оспорване има суспензивен 
ефект. 
Частната жалба е недопустима в частта ѝ за оспорване на отхвърлителната 
и прекратителната части на определението. За жалбоподателя не 
съществува правен интерес от обжалване на частта от съдебния акт, с която 
е отречено правото на насрещната страна да иска спиране на 
предварителното изпълнение и искането е отхвърлено /вж. чл. 210, ал. 1 
въввр. с чл. 236 АПК/. Тази част от определението дава защита на 
Общинския съвет.  
В частта, разпореждаща спиране на предварителното изпълнение на 
решения на ОбС Ветово, определението на АС Русе е неправилно. 
Съобразено със задължителната съдебна практика, закрепена в ТР № 
2/16.04.2013 г. на ОСС от I и II колегия на ВАС по тълк.д. № 4/2011 г. е 
разбирането на първостепенния съд за носещи белезите на общи 
административни актове решения №№ 246-258/30.01.2017 г. на ОбС Ветово 
по приемане на годишния бюджет на общината. Оспорването на тази 
категория административни актове не спира изпълнението им - чл. 180, ал. 
1 АПК. 
При действието на състезателното начало в процеса, в чието съдържание 



чл. 8, ал. 2 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК включва правото на страната да 
посочи фактите, на който основава исканията си и да представя 
доказателства за тях, в тежест на търсещия спиране на предварителното 
изпълнение е доказването на предпоставките на чл. 166, ал. 2 във вр. с чл. 
180, ал. 2 АПК. Той следва да посочи значителни или трудно поправими 
вреди от предварителното изпълнение и да докаже възможното им 
настъпване. Тзи значителни или трудно поправими вреди следва да са 
свързани с нови обстоятелства, т.е такива факти, които не са били 
осъществени към момента на издаване на акта в хипотезите на допуснато по 
силата на закона предварително изпълнение. 
Не се установяват нови обстоятелства от значение за преценката за 
бъдещото възможно настъпване на вреди от предварителното изпълнение 
на обжалваните решения с писмата на министъра на финансите.  
Писмо изх. № ФО-8/14.03.2017 г. отправя упреци към ОбС относно 
използваните информационни източници за разчетите при приемането на 
решенията за бюджета в частта за максималния размер на новите 
задължения за разходи и максималния размер на ангажиментите за разходи. 
Ако за ангажиментите за разходи изглежда съобразяването с крайното салдо 
на сметка 9200 /която отчита поети задължения по договори/ изглежда 
коректно, то сумирането на крайните кредитни салда на сметките от група 
40 явно не отговаря на изискването за определяне на максималния размер 
на нови задължения /тези са съществуващи, т.е задължения по чл. 94, ал. 3, 
т. 3 ЗПФ, а не визираните от писмото по чл. 94, ал. 3, т.т. 1 и 2 ЗПФ/.  
Писмо изх. № ФО-6/09.03.2017 г. съдържа констатации за предпоставки за 
определяне на Община Ветово като община в затруднение и отправя 
препоръки за приемане на решение от ОбС във връзка с финансовото ѝ 
оздравяване. Такова решение е прието на 30.03.2017 г. с № 295 по протокол 
№ 29. 
Първостепенният съд дори не е идентифицирал тези от решенията на ОбС, 
които съдържат разчети за нови задължения за разходи и ангажименти за 
разходи /например решение № 256 сочи размер на просрочени задължения 
за 2016 г., които следва да се платят от бюджета за 2017 г.; решение № 257 
е за просрочени вземания , които се предвижда дабъдат събрани през 2017 
г., а решение № 258 одобрява бюджетна прогноза за местни дейности за 
периода 2017-2019 г./ и не е установил несъответствие по размер с тези по 
чл. 94, ал. 3, т.т. 1 и 2 ЗПФ, та с предварителното изпълнение да се стигне 
до вреди от вида на тези по чл. 166, ал. 2 АПК. Съдът и не сочи какви са тези 
вреди. 
Изложеното мотивира настоящият състав на ВАС да отмени определението 



на АС Русе в частта му за спиране на предварителното изпълнение на 
сочените решения на ОбС Ветово, като вместо него разпореди отхвърляне 
на искането за спиране. Внедопустимата ѝ част жалбата ще бъде оставена 
без разглеждане, като се постанови и частично прекратяване на 
производството по делото. 
Воден от горното, Върховният административен съд, Първо отделение, 
 
 
ОПРЕДЕЛИ: 
 
ОТМЕНЯ определение от 22.03.2017 г. по адм.д. № 77/2017 г. на 
Административен съд Русе в частта, с която е разпоредено спиране на 
предварителното изпълнение на решения №№ 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257 и 258, приети от Общински съвет Ветово по 
протокол № 25/30.01.2017 г. и вместо него в тази част постановява: 
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на кмета на Община Ветово за спиране на 
предварителното изпълнение на решения №№ 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257 и 258, приети от Общински съвет Ветово по 
протокол № 25/30.01.2017 г. 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Общински съвет Ветово, 
срещу определение от 22.03.2017 г. по адм.д. № 77/2017 г. на 
Административен съд Русе в частта, с която е отхвърлено е искането на 
кмета на Ощина Ветово за спиране на изпълнението на решение № 245 на 
Общински съват Ветово, прието с протокол № 25/30.01.2017 г. и е оставено 
без разглеждане искането на кмета на Община Ветово за спиране на 
изпълнението на решения №№ 259, 260, 261 и 262 на ОбС Ветово, приети с 
протокол № 25/30.01.2017 г., като прекратява производството по адм.д. № 
4523/2017 г. по описа на Върховния административен съд в тази част. 
Определението може да се обжалва в прекратителната му част пред 5-
членен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от 
съобщаването му. В останалата част определението е окончателно. 


