
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

№ 

  

гр. Русе, 30.06.2016 г. 

  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

  
Административен съд – Русе, VІІІ състав, в публично заседание на седми 

юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав: 

  
                                                 Председател: РОСИЦА БАСАРБОЛИЕВА 

  
при секретаря       ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА    като разгледа докладваното от 
съдията          БАСАРБОЛИЕВА                   адм. дело № 114 по описа 

за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното: 

  

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-
процесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 45, ал. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

Образувано е по жалба на  кмета на Община Ветово против 
Решение № 59 по Протокол № 07 от 26.02.2016 г. на Общински съвет 
Ветово (ОбС – Ветово). В жалбата за изложени доводи, че в решението 
неправилно е посочено правното основание, въз основа на което е 
издадено същото; решението е немотивирано и не е съобразено с 
разпоредбата на чл. 98, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), 
поради което се явява незаконосъобразно и несъответстващо на целта 
на закона. Моли се, то да бъде отменено. Не се претендира 
присъждането на разноски. 

Ответната страна - Общински съвет - Ветово, чрез процесуалните 
си представители адв. Б. и адв. К., излага съображения за 
недопустимост на жалбата поради липса на правен интерес от 
оспорването, тъй като с процесното решение не се създава ново 
задължение за кмета на общината, а се преповтаря вече съществуващо 
такова. В условията на евентуалност се твърди, че жалбата е и 
неоснователна, а решението на общинския съвет е постановено в 
съответствие със законовите изисквания. Иска се от съда да остави 
жалбата без разглеждане, евентуално да я отхвърли като 
неоснователна. Не се претендира присъждане на разноски. 

По допустимостта на производството. 
С обжалваното Решение № 59 по Протокол № 07 от 26.02.2016 

г.  общинският съвет е задължил кмета на Община Ветово в 
седемдневен срок да заплати дължимия за 2013-та, 2014-та и 2015-та 



година членски внос в общ размер на 6 000 лева към Сдружение 
„Регионална енергийна агенция” – Русе (РЕА – Русе). Със Заповед № 
102/15.03.2016 г., на основание чл.45,ал.5 и ал.6 от ЗМСМА, кметът на 
Община Ветово върнал за ново обсъждане на ОбС – Ветово решението. 
Заповедта е входирана в деловодството на общинския съвет под № ОбС-
06-02-88 на 16.03.2016 г. /л.12 от делото/. По делото няма спор, че 
върнатото решение не е преразглеждано от общинския съвет. 
         Съгласно чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА кметът на общината може да 
върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните 
актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове 
пред съответния административния съд. В случая, след като е върнал 
решение № 59/26.02.2016 г. на ОбС – Ветово, общинският съвет е 
следвало да се произнесе в 14 - дневния срок по ал. 7 на чл. 45 от 
ЗМСМА, т.е. до 30.03.2016 г. вкл. След като не се е произнесъл, на 
основание ал. 8 на същия член, за кмета възниква правото да оспори 
решението пред административния съд в 7-дневен срок от изтичането 
на срока по ал. 7, т.е. до 06.04.2016 г. Жалбата до АС-Русе е подадена 
чрез ОбС – Ветово на 04.04.2016 г., видно от извършеното входиране в 
деловодството на съвета. От изложеното следва, че тя е подадена от 
надлежна страна и в законоустановения срок. Съдът не споделя 
доводите на ответната страна за недопустимост на производството 
поради липса на правен интерес. Това твърдение се основава на 
становището на ответника, че се касае за задължение за заплащане на 
членски внос в сдружение с нестопанска цел, в което общината е член 
– учредител, което задължение за плащане произтича от самото 
членство, а не се създава с оспореното решение на ОбС – Ветово. В 
случая общинският съвет е разпоредил на кмета в определен срок да 
извърши  плащане с бюджетни средства и независимо от основанието 
за това плащане (по договор, от членство и пр.) се касае за създаване 
на задължение, което пряко засяга адресата на решението, в чието 
задължение е да организира изпълнението на общинския бюджет 
/чл.44,ал.1,т.5 от ЗМСМА/. Общинският съвет е орган на местно 
самоуправление, а кметът на общината е сред изброените в чл. 19, ал. 
3 от Закона за администрациятатериториален орган на изпълнителна 
власт, поради което законодателят е създал механизъм за взаимен 
контрол върху издаваните от тези органи на власт актове. Решенията на 
общинския съвет могат да бъдат оспорени по реда на чл. 45 от 
ЗМСМА от посочените в правната норма правни субекти, които са 
областният управител и кметът на общината, както и от прокурора. 
Общинският съвет на една община и нейният кмет не се намират в 
йерархическа подчиненост. Тъй като кметът на общината има за 
задължение да изпълнява решенията на общинския съвет е създаден 
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механизмът на чл. 45 от ЗМСМА за оспорване на актовете на последния 
от страна на кмета пред административния съд. Издателят на решението 
по чл.21,ал.1 от ЗМСМА, обстоятелството, че то е взето при изпълнение 
на управленски функции и вменява конкретно задължение за местния 
изпълнителен орган, е достатъчно, за да е налице годен за оспорване 
акт на общинския съвет и процесуална легитимация за това за кмета на 
общината. По същество съдът намира следното: 
         По делото няма спор, че по повод докладна записка вх. № 
773/09.03.2007 г. на д-р Рейхан Хабил – кмет на Община Ветово (л. 46), 
общинският съвет е взел решение № 418/15.03.2007 г. (л. 47), с което е 
дал съгласие общината да стане член на Сдружение „Регионална 
енергийна агенция” – Русе като е запознат и е приел разпоредбите на 
устава на агенцията. Упълномощил е кмета на общината да 
представлява общината и да бъде делегат в общото събрание на 
сдружението. 
         От страните не се спори, че Община Ветово като член на това 
сдружение дължи заплащане на членски внос в размер на 2 000 лв. 
годишно и че членският внос за 2013, 2014 и 2015 година не е 
заплатен.С писмо вх. № ОбС-12-31-1/12.02.2016 г. (л. 41) до Общински 
съвет Ветово, изпълнителният директор на сдружение “РЕА” – Русе 
информирал съвета за предстоящо общо събрание на сдружението, за 
което общинският съвет следва да определи представител на Община 
Ветово, както и за обстоятелството, че общината не е заплатила 
дължимия членски внос за 2013, 2014 и 2015 г. общо в размер на 6 000 
лв. 
         На съвместно заседание на постоянните комисии на ОбС – Ветово, 
проведено на 19.02.2016 г. в т. 46 – „Разни”, от дневния ред писмото от 
“РЕА” – Русе било докладвано от председателя на общинския съвет (виж 
протокола на заседанието на л. 35) като било указано на заместник 
кмета на общината, присъстващ на това заседание, да изясни причините 
за неплащането на членския внос до предстоящото заседание на 
общинския съвет. На 25.02.2016 г. председателят на ОбС – Ветово 
внесъл в съвета предложение за вземане на решение на основание чл. 
21, ал. 1, т. 9 и т. 15 от ЗМСМА, с което кметът да бъде задължен да 
заплати в седемдневен срок неплатения към сдружение ”РЕА” – Русе 
членски внос за 2013, 2014 и 2015 г. в общ размер на 6 000 лв. (л. 40). 
Предложението било включено като т. 7 в дневния ред на заседанието 
на ОбС - Ветово на 26.02.2016 г. Видно от протокола (л. 26- л.31), на 
заседанието са присъствали всички 17 общински съветници (едни 
общински съветник се е включил след откриване на заседанието). При 
гласуването на процесното решение са взели участие 15 общински 
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съветници като решението е прието с 9 (девет) гласа – "за", нула – 
"против" и 6 (шест) „въздържали се”. 

От друга страна от Решение № 46/29.01.2016 г. на ОбС – Ветово 
(л. 8) е видно, че разглеждането на бюджета на общината за 2016 г. е 
отложено като е изискана допълнителна информация от кмета на 
общината относно изпълнението на бюджет 2015 г. От изявленията и на 
двете страни в настоящото производство, направени в съдебно 
заседание на 07.06.2016 г. (виж протокола от з.с. на л. 144 от делото) 
се установява, че Община Ветово няма приет бюджет и за 2015 г. По 
делото са представени утвърдените от ОбС – Ветово бюджети за 2013 
и2014 г., в които по § 46-00 „Разходи за членски внос на НПО” били 
предвидени съответно 7 800 лв. и 5 000 лв. Не се спори, че Община 
Ветово членува освен в сдружение ”РЕА” – Русе и в други сдружения с 
нестопанска цел. 

При така установената фактическа обстановка и предвид чл. 168 
от АПК, във вр. с чл. 146 от АПК, съдът прави следните правни изводи: 

Обжалваното решението е взето от компетентен орган – Общински 
съвет Ветово. Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА в изпълнение на 
правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, 
наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. В случая 
издаденото решение е обосновано с правното основание чл. 21, ал. 1, 
т. 9 и т. 15 от ЗМСМА. То е прието с мнозинство от общия брой на 
съветниците. Видно от протокола на проведеното заседание на ОбС – 
Ветово, общинските съветници са общо 17 на брой, като процесното 
решение е прието с гласовете на 9 бр. общински съветници, гласували 
"за", следователно същото е валидно. Съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА 
решенията по чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече 
от половината от общия брой на съветниците. 

От фактическа страна безспорно се установява, че е налице 
задължение за Община Ветово за плащане на членски внос в сдружение 
“РЕА” – Русе, което произтича от съществуващите членствени 
правоотношения между общината и сдружението. Посоченият членски 
внос по своята същност съставлява разход за Община Ветово, т.е. 
елемент от нейния бюджет. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет приема и 
изменя годишния бюджет, осъществява контрол и приема отчета за 
изпълнението му. Въз основа на така приетия от ОбС бюджет, на 
основание чл. 122, ал. 1 от ЗПФ, изпълнението на общинския бюджет се 
организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства, райони и 
чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез 
общинския бюджет. Кметът, съгласно чл. 38 от ЗМСМА, е орган на 
изпълнителната власт, а съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА ръководи 



цялата изпълнителна дейност на общината, организира изпълнението 
на общинския бюджет и изпълнението на задачите, които произтичат от 
законите, актовете на Министерския съвет и президента. В рамките на 
приетия бюджет кметът следва да извърши действия за изпълнението 
му. Тези действия са законово регламентирани. 

Оспореното в настоящото производство решение на ОбС – Ветово 
не намира опора в правомощията на ОбС, изчерпателно изброени от 
нормата на чл. 21 от ЗМСМА. Правата и задълженията на кмета на 
общината в отношенията му спрямо съответния общинския съвет са 
законово определени по императивен начин, доколкото се касае за 
регулиране на публичноправни отношения. Общинският съвет е орган 
на местното самоуправление по смисъла, а кметът на общината – местен 
изпълнителенорган. Между двата местни органа  няма отношения на 
власт и вътрешноведомствено подчинение, въз основа на които единият 
/в случая Общински съвет Ветово/ да може да вменява на другия /в 
случая кмета на общината/ задължения извън законово 
регламентираните такива в отношенията им. Кметът на общината 
"организира изпълнението на общинския бюджет", съгласно нормата на 
чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА и на чл. 122, ал. 1 от ЗПФ, но задълженията на 
кмета на общината, във връзка с изпълнението на бюджета, са със 
законово установено предметно съдържание. 

С оспореното решение ОбС – Ветово е задължил кмета на 
общината да извърши действия по изпълнение на бюджета по конкретен 
параграф като по този начин органът на местно самоуправление се е 
опитал да изземе правомощията на кмета като първостепенен 
разпоредител с общинския бюджет. Изпълнението на общинския 
бюджет е изцяло в компетентността на изпълнителния орган. 
Общинският съвет не е оправомощен да приема решения, с които да 
регулира това изпълнение чрез разпореждания за конкретни плащания. 
Действително в чл. 44, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА е предвидено общинският 
съвет да извършва контрол за изпълнението на бюджета. Това обаче не 
означава, че колективният орган има правото императивно да вменява 
задължения на кмета на общината за извършване на конкретни 
бюджетни разходи. 

Сочените в решението правни основания на чл. 21, ал. 1, т. 9 и 
т.15 от ЗМСМА не обосновават разпоредените с акта последици. 
Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА е абсолютно неотносима 
към процесния случай, доколкото той въобще касае отношения, 
свързани със създаване, преобразуване и прекратяване на търговски 
дружества с общинско имущество или с избор на представителите на 
общината в техните органи. Що се отнася до разпоредбата на чл. 21, ал. 
1, т. 15 от ЗМСМА, която също е сочена като правно основание за 



издаване на оспореното решение, то следва да се отбележи, че тя 
изчерпателно урежда въпросите, по които общинският съвет има 
правомощие да вземе решение и това са единствено въпросите за 
участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в 
чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и 
определяне на представителите на общината в тях т.е относно 
учредяване на членствени правоотношение и начина на представляване 
на общината в тях. Оспореното решение няма такъв характер и 
съдържание. 

В допълнение и за пълнота на изложението следва да се посочи, 
че основателно се явява и възражението на жалбоподателя за разрез 
на взетото от ОбС – Ветово решение с нормата на чл. 98, ал. 2 от ЗПФ. 
От доказателствата по делото и изявленията на страните безспорно се 
установява, че за 2016 г. не е приет бюджет на Община Ветово. Такъв 
не е бил приет и за 2015 г. Съгласно чл. 98, ал. 2 от ЗПФ в случай, че 
до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от 
Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на 
общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от 
държавата дейности се извършват в размери не по-големи от 
утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година 
бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни 
дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите 
за същия период на предходната година. В случая приложимост намира 
определения размер на разходите в бюджет 2014 г., който видно от 
представеното по делото копие, в едно с приложенията, е предвидил 
като общ размер на разходите за членски внос в НПО сумата от 5 000 
лв. При това положение определената с оспореното решение на ОбС – 
Ветово сума от 6 000 лв., макар и да включва дължими суми за 
предходни години, очевидно надвишава законово допустимия праг на 
разходите за тази цел през 2016 г. при липсата на утвърден бюджет за 
същата /текущата/ година. 

В обобщение на изложеното до тук съдът намира, че оспореното 
Решение № 59 по Протокол № 07 от 26.02.2016 г. на Общински съвет 
Ветово, е незаконосъобразно. То следва да бъде отменено. 

Поради изложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. ІІ от АПК, 
съдът 

  

Р Е Ш И 

  
ОТМЕНЯ по направеното оспорване от кмета на Община Ветово 

Решение № 59 по Протокол № 07 от 26.02.2016 г. на Общински съвет - 
Ветово, с което кметът на общината е задължен в седемдневен срок да 



заплати дължимия за 2013-та, 2014-та и 2015-та година членски внос в 
общ размер на 6 000 лева към Сдружение „Регионална енергийна 
агенция” – Русе. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 
административен съд на Република България в 14-дневен срок от 
съобщението. 
  
                                                                                
                                                                             СЪДИЯ: 

 


