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З А П О В Е Д 

№  ОА-АК-289 
Благоевград, 23.09.2022 г. 

В Областна администрация – Благоевград с писмо наш вх. № 10-01-35/19.09.2022 

г. са получени актовете (решенията), приети с Протокол № 14 от извънредно заседание 

на Общински съвет – Благоевград, проведено на 16.09 2022 г. 

Общински съвет – Благоевград по точка 3 (трета) от дневния ред е приел на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 13 от Закона за общинския дълг и чл. 9 от Наредбата 

за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на 

дългосрочен общински дълг, чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б” от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, след 

проведено поименно гласуване, Решение № 332, със следния текст: 

1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 13 от Закона за общинския дълг и чл. 9 от 

Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за 

поемане на дългосрочен общински дълг, Общински съвет Благоевград приема Община 

Благоевград да сключи договор за финансиране на допустим проект с ДЗЗД „Фонд за 

устойчиви градове” в ролята му на Фонд за градско развитие - Юг, действащ чрез 

„Обединена българска банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД, по 

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 

„Scapto Therme AquaPark Bachinovo”, допустим за финансиране чрез комбинирана 

подкрепа между финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, приоритетна ос 1, при следните основни 

параметри: 

 - Максимален размер на дълга – до 17 348 339 лв. (седемнадесет милиона триста 

четиридесет и осем хиляди триста тридесет и девет лева); 

 - Валута на дълга – лева; 

 - Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

 - Условия за погасяване:  

 - Срок на погасяване – до 240 месеца, считано от датата на подписване на 

договора, с гратисен период до 24 месеца от подписване на договора; 

 - Източници за погасяване на главницата – от приходите, генерирани по проекта 

и от собствени бюджетни средства; 

 Максимален лихвен процент – Референтен лихвен процент на ОББ за бизнес 

клиенти плюс максимална надбавка от 0,5%; 

 - Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

 - Такса ангажимент - до 0,5% на годишна база върху размера на неусвоената част 

от 41% от размера на кредита; 

 - Такса управление – до 0,5% на годишна база (начислява се върху 41% от размера 

на кредита – до неговото усвояване и върху остатъчната главница, след усвояването на 

кредита); 
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 - Наказателна надбавка при просрочие – лихвения процент по финансирането, 

плюс надбавка от 5% на годишна база; 

 - Такса за предсрочно погасяване - при предсрочно погасяване, извършено със 

собствени средства - до 1%; при предсрочно погасяване със средства, различни от 

собствените - до 3,0%; след 12.2023 г. – без такса за предсрочно погасяване; 

 - Начин на обезпечение на кредита: 

 - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи приходи на Община Благоевград 

по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси, както и 

трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 

52, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната 

сметка на Община Благоевград, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

 -  финансово обезпечение, учредено по реда за Закона за договорите за финансово 

обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с титуляр Община Благоевград, 

водени при „ОББ“ АД, включително вземания по депозити към тях. 

2.  Възлага и делегира права на Кмета на Община Благоевград да подпише 

договора за финансиране и съпътстващите договори и документи, както и да извърши 

всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

Към административната преписка по приемане на Решение № 332 от Протокол № 

14/16.09.2022 г. на Общински съвет – Благоевград са приложени следните материали 

(документи): предложение от група общински съветници в Общински съвет-Благоевград 

до Председателя на Общински съвет Благоевград с №П-00-344/16.09.2022 година; 

Протокол от проведено публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг; 

документи, удостоверяващи водена кореспонденция с граждани на община Благоевград. 

Основен принцип в административното производство е принципът на 

законността. Приемането на каквото и да било решение, трябва да се извършва при 

строгото зачитане на материалните и процесуалните разпоредби на действащото 

законодателство. В случая, приетото Решение № 332 по Протокол № 14/16.09.2022 г. на 

Общински съвет – Благоевград трябва да съответства на всички нормативни актове при 

строгото зачитане на тяхната взаимна обвързаност и йерархия. 

След като се запознах с приетото Решение № 332 и с приложените материали към 

него, установих следното: 

Решение № 332 е прието по повод на предложение от група общински съветници 

в Общински съвет-Благоевград до Председателя на Общински съвет Благоевград с №П-

00-344/16.09.2022 година. Същото решение е прието поименно с 24 гласа „ЗА”, 12 

„ПРОТИВ” и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общ брой 41 общински съветници в Общински 

съвет – Благоевград. 

С оглед на установеното от правна и фактическа страна, считам така приетото 

Решение № 332 по Протокол № 14 от извънредно заседание на Общински съвет – 

Благоевград, проведено на 16 септември  2022 г. за нищожно и незаконосъобразно, по 

следните съображения: 

Решение № 332 по Протокол № 14/16.09.2022 г. на Общински съвет – Благоевград 

е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 13 от Закона за общинския дълг и чл. 9 от 

Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за 

поемане на дългосрочен общински дълг, чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ и чл. 52, 

ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. 

Съгласно императивната разпоредба на чл. 13 от Закон за общинския дълг, 

инициативата за внасяне на предложение за поемане на общински дълг е единствено и 

само на кмета на общината. Общински съветници, нито самостоятелно, нито колективно, 

не могат да изземат правомощието на кмета, като изготвят и внасят предложение до 
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колективния орган за приемане на решение. Общинският съвет, съгласно разпоредбата 

на чл. 17 от Закона за общинския дълг има правомощия с решенията си да приеме или не 

предложение, направено от Кмета на общината за поемане на краткосрочен или 

дългосрочен общински дълг. Последният изпълнява приетите от общинския съвет 

решения, които следва да са законосъобразно взети. 

Законът за общинския дълг ясно и недвусмислено е посочил правомощията на 

кмета и общинския съвет в процедурата по поемане на общински дълг. Изготвянето и 

внасянето на предложение по реда на чл. 13 от ЗОД може да се извърши от кмета и 

неговата администрация. 

В точка втора от Решение № 332, общинският съвет е възложил и делегирал права 

на Кмета на Община Благоевград да подпише договора за финансиране и съпътстващите 

договори и документи, както и да извърши всички необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т. 1. Общинският съвет е възложил на кмета 

изпълнение на решение за поемане на общински дълг. Като се има предвид, че съгласно 

чл. 11 от Закона за публичните финанси кметът на общината е първостепенен 

разпоредител с бюджета на общината и съставя, изпълнява и отчита бюджета, на същият 

е възложено извършване на действия по придобиване и разходване на средства за които 

няма внесено предложение от самия разпоредител.  

 Ето защо считам, че Решение № 332 по Протокол № 14/16.09.2022 г. на Общински 

съвет – Благоевград се явява незаконосъобразно, противоречащо на закона, поради което 

същото попада в границите на компетентността на Областния управител, визирана в чл. 

32, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 45 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във вр. с чл. 144 от Конституцията на Република България 

Безспорен в настоящия случай е факта, че е налично предложение за поемане на 

общински дълг на кмета на община Благоевград, внесено за разглеждане в общински 

съвет на проведената сесия на 27.05.2022 г. Предложението е разгледано от 

компетентния орган и по същото има произнасяне. С решение №165 от 27.05.2022 

година, Общински съвет-Благоевград със 18 гласа „ЗА“, 16 гласа „ПРОТИВ“ и 4 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не приема същият проект на решение от Кмета на Община 

Благоевград до Председателя на Общински съвет-Благоевград с № 60-00-158/13.05.2022 

г., относно поемане на дългосрочен дълг чрез финансов инструмент от Фонд за 

устойчиви градове за реализиране на инвестиционно намерение. С приемането на 

решение от общинския съвет, процедурата по поемане на общински дълг по смисъла на 

чл. 13 и следващите от закона е приключила с окончателен и влязъл в сила стабилен 

административен акт.  

В случая общинският съвет е заобиколил закона, като е внесъл за разглеждане 

едно вече отхвърлено предложение на кмета на общината за поемане на дълг, внасяйки 

го за ново разглеждане, но вече от името на група съветници. С отхвърляне на 

предложението на кмета за поемане на дълг, процедурата по  реда на чл. 13 и следващите 

от Закона за общинския дълг е приключила.  

Дори и да се приеме, че е налице ново предложение за поемане дълг, вече 

инициирана от група общински съветници, то би следвало за същото да са изпълнени 

наново всички условия предвидени в закона по изготвяне на предложението, неговото 

оповестяване и обсъждане с местната общност. До същите незаконосъобразни последици 

би довело и внасянето на ново предложение за поемане на дълг и от кмета на общината, 

без да са изпълнени условията по подготовка на същото по реда на чл. 13 и следващите 

от ЗОД.  

 Съгласно чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 
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Разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, гласи че 

Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, 

за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. 

Съгласно чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Благоевград, предложение за решение, по което общинският съвет се е произнесъл 

може да се внесе за повторно разглеждане само ако са настъпили нови обстоятелства. 

В настоящият случай, от предоставените писмени доказателства по така приетото 

решение не са налице нови факти и обстоятелства, съгласно чл. 95, ал. 3 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет Благоевград, с които приетото решение 

№ 332 на Общински съвет Благоевград да може да се мотивира при приемането му, както 

и не може да ползва като правно основание проект, който не е приет с Решение № 165 от 

27.05.2022 година на Общински съвет-Благоевград.  

Несъобразявайки се с всички горецитирани факти и обстоятелства, Общински 

съвет-Благоевград е приел незаконосъобразно решение, което противоречи на чл. 13, чл. 

14 и чл. 15 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 95, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Благоевград. 

 С представените към административната преписка и описани по-горе материали 

(документи), както и с така приетото Решение № 332 от Протокол № 14/16 септември 

2022 г. на Общински съвет – Благоевград, не може да се приеме, че са изпълнени 

особените изисквания на Закона за общинския дълг, Наредбата за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински 

дълг, приета от Общински съвет – Благоевград и Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Благоевград и др. 

Предвид гореизложеното в законоустановения 7-дневен срок от получаване на 

Протокол № 14 (вх. № 10-01-35/19.09.2022 год.) на основание чл. 32, ал. 2, пр. 1-во, във 

връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 и ал. 

6 от ЗМСМА  

 

В Р Ъ Щ А М : 

 

 Решение № 332 по Протокол № 14 на Общински съвет – Благоевград от проведено 

извънредно заседание на 16 септември 2022 г. като нищожно и незаконосъобразно за 

ново обсъждане в общинския съвет. 

 Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила, съгласно разпоредбата на чл. 

45, ал. 7 от ЗМСМА и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаване 

на настоящата заповед.  

Препис от настоящата заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет – 

Благоевград за изпълнение на процедурата по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА и за сведение на 

Кмета на община Благоевград. 

 

 

НИКОЛАЙ ШУШКОВ 

Областен управител на област с 

административен център Благоевград 

 


