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Въведение
Настоящото издание е посветено на най-многобройните изборни
представители – кметовете на кметства. То е особено ценно, защото
подпомага структурите, които стоят най-близо до гражданите.
Настоящата разработка има преди всичко практическа насоченост. Темите са
подсказани от практиката и многобройните запитвания. Опитали сме се да
предложим решения и отговори по въпроси свързани с :
9

синтезиран обзор на многобройните задължения на кметствата по

ЗМСМА и специалните закони;
9

процедурите за делегиране от общината на правомощия на

кметствата по предоставяне на услуги;
9

възможности за обновяване на населените места със средства от

Европейските фондове
9

примерни образци на документи

Надяваме се, че разработката ще отговори на реалните потребности и ще
стане ценно помагало.
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1. Място на кметствата в административнотериториалното устройство на Р България
Съгласно

Конституцията

на

Република

България,

основната

административно-териториална единица, в която се осъществява местното
самоуправление

е

общината.

Общината

е

юридическо

лице,

има

самостоятелен бюджет и право на собственост. Общината се състои от едно
или повече населени места. Вътрешна административна структура на
общината са кметствата – населени места с население над 150 души. През
последните години границата на населението на населените места,
образуващи кметство падна от 500 жители (през 1999 - 2003 г.), 250 жители
(през 2003 – 2007) до 150 жители (през 2008 - 2011 г.).
Съгласно Закона за административно-териториалното устройство на
Република България (ЗАТУРБ), кметството се създава на територията на
общината с решение на общинския съвет и се състои от едно или повече
съседни населени места.
Територия на кметството е територията на включените в него населени
места. Наименование на кметството е наименованието на населеното място негов административен център. Центърът се определя от общинския съвет.
Освен наличието на население над 150 души, друго законово регламентирано
условие за създаване на кметство е възможност за изпълнение на
предоставени от общината функции.
Редът за създаване на кметство е описан в чл. 17 на ЗАТУРБ и включва
няколко основни стъпки:
• искане, подписано най-малко от 25 на сто от избирателите в
заинтересуваните населени места, до общинския съвет, в което се
посочват мотивите и възможностите за изпълнение на условията за
създаване на кметство;
• разглеждане на искането в общинския съвет и вземане на решение за
допитване до населението чрез референдум или подписка на населението
в заинтересуваните населени места;
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• при положителен вот от допитването общинският съвет взема решение за
създаване на кметство;
• решението се изпраща за обнародване в "Държавен вестник" чрез
областния управител, който се произнася по законосъобразността му;
• решението за създаване на кметство влиза в сила от датата на
обнародването му в "Държавен вестник".
Общинският съвет може да вземе решение за допитване до населението
чрез референдум или подписка на населението за създаване на кметство и по
своя инициатива.
Кметовете на кметства се избират пряко от населението за срок от 4 години.
Пълномощията на кмета на кметството възникват от полагането на клетва
през общинския съвет на неговото първо заседание от новия мандат.
Структура на кметствата
Към 28 октомври 2007 г. в България има 2914 кметства, от които с население:
• до 500 жители – 1403 (48%)
• от 501 до 1000 жители – 846 (29%)
• от 1001 до 2500 жители – 573 (19,8%)
• от 2501 до 4000 жители – 75 (2,6%)
• над 4001 жители – 17 (0,6%)
Съгласно чл.36, ал. 1 от ЗАТУРБ общините, районите, кметствата и
населените

места

подлежат

на

административно-териториалните

категоризиране.
единици

и

Категоризацията

териториалните

на

единици

(АТТЕ) е инструмент за управление на централно, областно и общинско
равнище. Чрез категоризирането се създават условия за хармонизиране на
управленските

въздействия

при

взаимодействието

между

държавата,

административно-териториалните и териториалните единици и гражданите
Категоризирането на АТТЕ се извършва въз основа на определените с
Решение №-710 от 16.10.2003 г.на

Министерския съвет критерии и

показатели за категоризиране.
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Критериите и показателите за категоризиране на кметствата са
следните:
1. Демографски критерий
2. Урбанизационен критерий
3. Инфраструктурен критерий:
3.1. Техническа (транспортна, енергийна, водно-стопанска и съобщителна)
инфраструктура
3.2 Социална инфраструктура

2. Правомощия и отговорности на кметовете на
кметства
Основният закон, който определя правомощията е Законът за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съгласно Чл. 46 от
ЗМСМА, кметът на кметството:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други
мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на
общинската собственост;
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в
кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с
утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и
организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща
актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и
юридически лица;
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8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61,
63, 68, 69, 71 , 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи,
на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява

кметството

пред

населението,

пред

обществени

и

политически организации и пред други кметства;
11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на
общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;
12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

Какви са правомощията на кметовете на кметства, възложени с друг
закон и/или друг нормативен акт?
Над 10 други закона възлагат допълнителни задачи и функции на кметовете
на кметства. Основните от тях са:
Закон за местните избори (ЗМИ) и Закон за избиране на народни
представители (ЗИНП)
Кметовете на кметства имат следните задължения:
1. съставяне избирателните списъци кметството (ако това е делегирано от
кмета на общината)
2. може да нанася корекции във вече отпечатаните избирателни списъци в
случаите, предвидени в закона:
• когато се заличават имената на гражданите, които до изборния ден
са загубили правото си да избират или са починали;
• дописване имената на гражданите, които имат право да гласуват в
съответната секция, но са пропуснати;
• вписване в избирателния списък на избирател, чийто постоянен и
настоящ адрес са в различни населени места
3. осигуряване на подходящи помещения за избирателни секции.
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Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Още в началото следва да се направи уточнението, че кметовете на кметства
не са безусловно длъжностни лица по гражданско състояние Длъжностно
лице по гражданското състояние на територията на е община е нейният кмет
(чл. 44, ал. 1, т. 14 от ЗМСМА; чл. 35, а от ЗГР). Той може да възлага тези си
функции със заповед на кметовете на кметства, кметските наместници и
други длъжностни лица от общинската администрация.
Основните процедури и услуги по гражданското състояние, които могат и се
извършват в кметствата, при положение, че за това са делегирани
съответните права от кмета на общината, са:
1. Издаване на акт за раждане
2. Припознаване
3. Издаване на акт за граждански брак
4. Издаване на акт за смърт
5. Отразяване на извършени осиновявания
6. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за
смърт
7. Издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански
брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;
8. Издаване на удостоверение за семейно положение
9. Издаване на удостоверение за родствени връзки;
10. Адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или
настоящ адрес
11. Заверка на покана декларация за посещение на чужденец в Република
България;
12. Заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България
на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от
българска народност;
13. Легализация на документи по гражданското състояние за чужбина
14. Преписи от документи.
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Закон за българското гражданство (ЗБГ)
Придобиването
на
българско
гражданство

по

натурализация,

възстановяването на българско гражданство, освобождаването и лишаването
от гражданство и отмяната на натурализация се извършват с Указ на
Президента на Република България. Указът влиза в сила от деня на
издаването му. След получаване на Указа Министерството на правосъдието
уведомява общините или кметствата, където е постоянният адрес на лицето
— за вписване на промените в гражданството в регистрите за гражданското
състояние на населението. Кметствата са длъжни да предоставят на
Министерството на правосъдието при поискване данни (справки по
регистрите за гражданско състояние) или становища във връзка с
производството по българското гражданство.
Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)
Правомощията на кметовете на кметства по Закона за нотариусите и
нотариалната дейност произтичат от чл. 83, който постановява, че когато в
населеното място няма нотариус и районен съд, кметът на населеното място,
което не е общински център, удостоверява подписите на частни документи,
които са едностранни актове и подлежат на вписване, както и верността на
преписи и извлечения от документи и книжа.
Ясно е, че не във всички случаи е възможно кметовете на кметства да действат
като нотариус. Това е допустимо в следните случаи:
• Когато в съответното населено място има нотариус или районен съд;
• Когато документът представлява акт, който не е едностранен договор,
а такива са всички видове договори (за покупко-продажба, за наем, за
извършване на съвместна дейност и др.), споразумения т.н.;
• Когато документът подлежи на вписване
Трудно е да се направи пълно и изчерпателно изброяване на случаите, в
които е допустимо кметът на кметство да действа като нотариус. Някои
примери за такива случаи са:
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• заверка на пълномощно, което обаче не води до прехвърляне на
права за разпореждане с недвижими имоти (в частност например не
може да се заверява т.нар. "генерално пълномощно");
• заверка на писмена декларация, която обаче няма преки последствия
от материален характер (напр. завещание или отказ от наследство);
Доколкото кметовете на кметства имат само частични правомощия по този
закон, те следва да водят само общ регистър за извършените заверки на
подписи върху документи, преписи и извлечения (чл. 28а). Този регистър се
пази 10 години, като при изтичането на този срок подлежи на унищожаване
след съгласуване със съответния държавен архив.
Чл. 86, т. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност определя,
че нотариалните такси за нотариалните действия, извършени от органи на
местната администрация, се внасят в приход на общинския бюджет.
Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
Законът за опазване на околната среда е общият закон, регламентиращ
съхраняването на биологичното разнообразие, опазването и ползването на
компонентите на околната среда, предотвратяването и ограничаването на
замърсяването, както и правата и задълженията на държавата, общините,
юридическите и физическите лица по опазването на околната среда.
Политиката по опазване на околната среда се осъществява от компетентните
органи на изпълнителната власт. Компетентни органи на територията на една
община са директора на РИОСВ и кметът на общината. Кметовете на общини
са длъжни (чл. 15, ал. 1) да:
• информират населението за състоянието на околната среда съгласно
изискванията на ЗООС;
• разработват и контролират заедно с другите органи планове за
ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на
територията на общината;
• организират управлението на отпадъци на територията на общината;
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• контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на
пречиствателните

станции

за

отпадъчни

води

в

урбанизираните

територии;
• организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и
разширяването на селищните зелени системи в населените места край
селищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие,
на ландшафта и на природното и културното наследство в тях;
• определят и оповестяват публично лицата, отговорни за поддържането на
чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване
на територията на населените места, и контролира изпълнението на
техните задължения;
• организират дейността на създадени с решение на общинския съвет
екоинспекции, включително на обществени начала, които да имат право
да съставят актове за установяване на административни нарушения;
• определят длъжностните лица, които могат да съставят актове по
установяване на административните нарушения по този закон;
• осъществяват правомощията си по специалните закони в областта на
околната среда;
• определят

лицата

необходимата

в

общинската

професионална

администрация,

квалификация

за

притежаващи

осъществяване

на

дейностите по управление на околната среда.
Изпълнението на тези свои функции кметовете на общини могат да възлагат
на кметовете на кметства. Това дава възможност на кмета на общината със
съответен административен акт (заповед) да делегира определени свои
правомощия на кметовете на кметства. Кои точно функции ще бъдат
възложени на кметовете на кметства, е въпрос на преценка на кмета на
общината - при всички случаи обаче е необходимо те да бъдат изчерпателно
изброени в заповедта. На местната власт обикновено се делегират
определени задължения както по отношение на контрола, така и в процеса на
планиране и осъществяване на дейности по опазване на околната среда.
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Контролът по спазването на разпоредбите на ЗООС е превантивен, текущ и
последващ и се осъществява от изпълнителните органи на различни нива, в
т.ч. кметовете на общини и упълномощени от тях длъжностни лица. За
установените по време на контролната дейност административни нарушения
контролните органи съставят актове.
Част от текущия и последващия контрол е и съставянето на актове за
извършени административни нарушения и издаването на наказателни
постановления.

Обикновено

кметовете

на

общини

определят

за

актосъставители на територията на съответните населени места - кметовете
на кметства или служители от администрациите в кметствата. При
съставянето на актовете трябва да се имат предвид задължителните съгласно
Закона за административните нарушения и наказания атрибути, които те
трябва да съдържат, както и процедурата по съставянето на акта.
Наказателните постановления се съставят по реда на ЗАНН и се издават от
министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него
длъжностни лица. Министърът може да реши кметът конкретната община да
има право да издава наказателни постановления във връзка със ЗООС, както
и да може да преупълномощава кметовете на кметства с тези функции.
Законът за опазване на околната среда регламентира процедура по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни проекти. В
приложение към закона са изброени дейностите, за които задължително се
извършва ОВОС. Мястото на кметовете на кметства в тази процедура е
определено в чл. 97 - след положителна оценка на проекта, инвеститорът
организира съвместно с определените от компетентния орган засегнати
общини, кметства и райони обществено обсъждане на доклада за ОВОС. В
тази процедура кметовете на кметства би трябвало да работят в тясно
сътрудничество с отдела по устройство на територията към съответната
община - по-специално с главния архитект и специалистите по екология.
Закон за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД)
Кметовете на кметства:
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1. съдействат при изпълнението на мерките за профилактика при
регистрацията на животновъдните обекти по чл. 137, ал. 1 от ЗВМД, както и
за ограничаване и ликвидиране на заразните болести по животните;
2. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната
обстановка, а при необходимост забраняват използването им;
3. предприемат мерки за недопускане на животни на територията на депата за
отпадъци;
4. организират събирането на труповете на животни и изграждането на
трупни ями и трупосъбирателни площадки.
Кметовете на кметства организират контрола за спазване изискванията
относно:
- задължението на собствениците на животни да: вземат мерки животните да
не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
- забраната за извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без
намордник; разхождането на кучета на детски площадки и на места,
обозначени от общините със забранителни знаци.
Закона за пчеларството (ЗП)
Задълженията на кметовете на кметства по този закон произтичат от
глава трета — "Регистриране и настаняване на пчелните семейства". В
кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства
(чл. 8, ал. 1). За целта собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от
тяхното придобиване следва да подадат заявление за регистрация. За
извършване на регистрацията не се заплаща такса.
Според закона, ролята на кмета на кметството в случая е пасивна, т. е.
инициативата е на собственика. В интерес на гражданите е те да бъдат
запознати с това си задължение, предвид разпоредбата на чл. 6 от Закона за
опазване на селскостопанското имущество, в който се казва, че не
подлежат на установяване и обезщетяване по реда този закон вреди, които
са причинени на пчелни семейства, които са надлежно вписани в общинския
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регистър по местонахождението на кошерите. Ето защо е необходимо
общината да проведе съответната разяснителна кампания, в която
кметовете

на

кметства

следва

имат

значителна

роля

като

административни органи, намиращи най-близко до гражданите.
В едномесечен срок от извършването на регистрацията на пчелин и
пчелно семейство, кметът на кметство следва да изпрати съответната
информация в областната дирекция "Земеделие и гори" и Националната
ветеринарно-медицинска служба. При настъпили промени на данните,
подлежащи на регистрация в 15-дневен срок от настъпването им
собственикът трябва да ги заяви за вписване в регистъра.
В кметствата се води и регистър на пчелните семейства на
подвижно пчеларство, в който се вписват:
1. трите имена на собственика и ЕГН, съответно за юридическото лице
— наименованието на фирмата и БУЛСТАТ
2. постоянният адрес по местоживеене на собственика, съответно
адресът на управление на юридическото лице;
3. постоянното местонахождение на пчелина;
4. регистрационният номер на пчелина;
5. броят на пчелните семейства;
6. мястото, откъдето са придвижени (кметство), с номер и дата на
ветеринарно-медицинското свидетелство;
7. мястото на настаняване;
8. мястото (кметството), закъдето заминават, с номер и дата

на

ветеринарно-медицинското свидетелство.
При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване
на временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата при
наличие на изискванията на чл. 13, ал. 1, а за земите от държавния горски
фонд — по реда на чл. 86, ал. 9 от Закона за горите. Не е изрично казано
дали това е правомощие на кмета на общината или на кметството. Може да
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се предположи обаче, че тъй като по-горе се говори за кметства, издаването
на разрешение за настаняване е задължение именно на кметовете на кметства.
Препоръчва

се

този

въпрос

да

се

уреди

с

индивидуален

административен акт на кмета на общината, с който да се утвърди единна
форма на разрешителните и да се уточнят длъжностните лица, които да имат
право да ги издават. Инициативата за подготовката на подобна заповед
трябва да е на кметовете на кметствата.
Закон за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ)
Законът за опазване на селскостопанското имущество и Правилника за
неговото прилагане са безнадеждно остарели. Много от съществуващите
текстове, като например, тези регулиращи статута на полските пазачи и
доброволните сътрудници, бяха приложими към отминали общественоикономически и политически условия. Макар и съществуващи като норми,
практически са неприложими в съвременните условия.
Органите, на които е възложено организацията по опазване на
селскостопанското имущество, са кметовете на общини и кметовете на
райони или кметства. Кметовете на общини организират, ръководят и
контролират опазването на селскостопанското имущество на територията на
общината.
Кметовете на кметства:
• организират

опазването

на

селскостопанското

имущество

на

територията на кметството;
• организират и ръководят полската охрана;
• издирват нарушителите;
• налагат административни наказания;
• вземат мерки за възстановяване на вредите.
Полицейските функции делегирани с чл. 46, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА на
кметовете на кметства, следва да се използват при осъществяването
задълженията им вменени със ЗОСИ. Законът дава възможност на кметовете
на кметства да организират групи за съдействие на селскостопанските
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организации за опазване на селскостопанското имущество, да извършват
превантивна и разяснителна дейност и да оказват обществено въздействие
върху нарушителите.
По този закон, собственик или ползвател на селскостопанска земя, която
няма изход на обществен път, може да поиска от кмета на кметството
местонахождението на имота да му разреши право на преминаване през
съседните земи. Кметът на кметството възлага на комисия от длъжностни
лица да определи мястото за преминаване, като се спазва изискването да се
причинява най-малка вреда на служещата земя, а също така да определи
размера на обезщетението за вредите, които се причиняват на тази земя. Тъй
като в реалната днешна ситуация кметът на кметството едва ли ще има
възможност да назначи комисия от компетентни длъжностни лица от своята
администрация той може да изпрати преписката за решаване от кмета на
общината. Важно е да се знае обаче, че тази процедура започва с подаване на
молба до кмета на кметството. Ако все пак кметът на кметството има
възможност да довърши процедурата, това става с издаване на заповед, която
може да се обжалва по реда на Гражданския процесуален кодекс пред
районния съд в 14-дневен срок от съобщението Районният съд разглежда
делото по същество и се произнася с решение, което не подлежи на
обжалване. Когато селскостопанската земя се окаже без достъп вследствие на
продажба, замяна, делба или тя е предоставена за лично ползване,
продавачът, заменителят, съделителят или предоставилият земята е длъжен
да осигури достъп, без да има право на обезщетение за вредите.
Закон за горите (ЗГ)
Конкретни правомощия по този закон кметовете на кметства имат по чл. 42
— те могат, при извършване на залесяване с доброволен труд, да подават
заявления за осигуряване на репродуктивни материали и изготвяне на
технологични планове. Заявленията се подават до държавното лесничейство,
на чиято територия се намира кметството, респ. се извършва залесяването. То
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може да става ежегодно в срок до 30 ноември (за пролетни залесявания),
съответно до 15 април (за есенни).
Кметовете на общини и кметства организират групи за гасене на горски
пожари (чл. 77, ал. 6). Формирането на такива групи е нелека задача предвид
това, че те в повечето случаи действат на доброволен принцип. Често се
случва да възникнат проблеми при организацията гасенето на горски пожари,
в които задължително участват органи, организирани от кметовете и
кметските наместници групи. Тези проблеми се изразяват в липсата на
транспорт и специализирана техника. Правилникът за прилагане на Закона за
горите вменява непосредствено организиране на борбата с горски пожари в
задължение както службите за пожарна и аварийна безопасност, така и на
държавните лесничейства (чл. 121. ал. 10). Това обаче не води до яснота кой
следва да осигурява финансирането в случаите на гасене на горски пожари и
често разходи остават за сметка на доброволните участници или на
общините.
В практиката на кметовете на кметства нерядко се налага да решават и други
въпроси, свързани с горите и горския фонд (например при снабдяването на
населението с дърва за огрев "по тарифна такса на корен").
Закон за МВР (ЗМВР)
Правомощията, които кметовете на кметства имат по Закона за МВР,
произтичат от чл. 46, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, където законодателят е делегирал
специални правомощия на кметовете на кметства, като им е възложил
упражняването на специални полицейски прерогативи на територията на
съответното кметство до пристигане на полицейските органи.
Текстовете от Закона за МВР дават отговор на въпроса какво могат да правят
кметовете на кметства, но не и как да го правят - или, с други думи
прилагането на тези правомощия зависи изключително много от конкретната
ситуация. Кметовете на кметства нямат всички права, които имат органите на
реда, не са униформени и не носят оръжие. Освен това кръгът на техните
възможности е относително стеснен. Ето защо при всички случаи, когато
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възникне или има опасност от възникване на определена конфликтна
ситуация, е необходимо да

направи всичко възможно за осигуряване

присъствието на полицейски орган, който да поеме контрола по опазването
на обществения ред. Препоръчително е периодично да бъдат организирани
срещи на кметовете с началника на съответното РПУ, на които да бъдат
обсъждани въпросите за правомощия на кметовете на кметства по ЗМВР
Това се налага, тъй като в тази област съществуват множество специфични и
бързо променящи се разпоредби.
Съгласно чл.61 от ЗМВР, кметовете на кметства могат да извършват
проверки за установяване самоличността на лице, при определени условия.
Кметовете на кметства могат да задържат лица при случай предвидени
в чл.61 от ЗМВР. За задържането кметът на кметството като орган е длъжен
незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.
Кметовете на кметства, при определените от закона условия
извършват личен обиск на лица (Чл. 68). Протоколът се подписва от кмета
на кметство, поне един свидетел и от съответното претърсено лице, на което
се предоставя екземпляр от него.
Кметовете на кметства могат да проверяват личните вещи на лица (Чл.
69)
Какви достатъчно данни трябва да са налице, за да се предприеме проверка
на личните вещи на лица ще се решава с оглед на конкретната обстановка и
събраните доказателства.
Кметовете на кметства могат да извършват проверки в помещения без
съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие (Чл. 71).
Проверката се извършва в присъствието на един свидетел и при нейното
извършване не трябва да се извършват действия, които не се налагат от
целта на проверката. Кметовете на кметства след приключване проверката
на помещението са длъжни да съставят протокол, в който се посочват името
и длъжността на служителя и неговата месторабота, самоличността на
собственика или обитателя, основанието за проверката, времето и мястото
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на извършването й и резултатите от нея. Протоколът се подписва от кмета
на кметството, от един свидетел и от собственика или обитателя на
помещението, когато той присъства. Отказът на собственика или обитателя
да подпише протокола се удостоверява с подписа на свидетеля. Копие от
протокола се предоставя на собственика или обитателя на помещението. За
извършената проверка незабавно се уведомява съответният прокурор.
За да установи, че има "данни за извършено престъпление" по аналогия с
терминологията, използвана в НПК, кметът на кметство, при анализ на
фактическата обстановка, трябва да прецени и анализира всички данни, от
които може да се направи основателно предположение за наличие на
извършено престъпление — показания на свидетели, следи върху тялото и
дрехите на заподозрения, явни факти и данни, от които може да се направи
основателно предположение, че е налице извършено или предстоящо
престъпление.
Кметовете на кметства могат да използват физическа сила и помощни
средства само, ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин. Дадените
извънредни права трябва да се тълкуват единствено и само при
упражняването на полицейски функции, с които са натоварени кметовете на
кметства. Те могат да се упражняват при наличие на хипотезите в чл.72. При
употреба на помощни средства кметовете на кметства следва да се
съобразяват с разпоредбите на наредба на министъра на вътрешните работи,
регламентираща употребата на помощни средства.
Законодателят е предвидил като крайна мярка използването на
оръжие от кметовете на кметства, но само при наличие на хипотезите в
чл.74 от ЗМВР.
След използване на оръжие кметовете на кметства изготвят доклад. И в този
случай дадените извънредни права на кметовете на кметства трябва да се
тълкуват единствено и само при упражняването на полицейски функции, с
които те по силата на закона са натоварени.
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Закон за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ)
Компетентни органи да разрешат провеждането на събрание на
открито, митинг или манифестация са, кметът на общината и кметът на
кметство, на чиято територия ще се проведе проявата.
За свикване на събрание или на митинг на открито организаторите
отправят писмено уведомление до компетентния орган най-малко 48 часа
преди началото му, като посочват организатора, целта, мястото, времето на
събранието или митинга. В неотложни случаи за събранието или митинга на
открито уведомлението може да се направи в еднодневен срок. За
организиране на манифестация организаторът уведомява писмено наймалко 5 дни преди датата на провеждането й. В неотложни случаи това
може да стане 2 дни преди провеждането. В уведомлението за провеждане
на събрание на открито, митинг или манифестация трябва да се посочат:
- пълното наименование на организатора и се представя документа, който го
легитимира като такъв;
- трите имена и точните адреси на представляващите го лица;
- цел;
- място и време на провеждане;
- път на движение (маршрут), когато проявата е манифестация.
След получаване на уведомлението се проверява дали са подадени
необходимите документи и допустимостта им. Компетентният орган може
да извърши следното:
1. Да разреши провеждането на събрание, митинг или манифестация, ако
прецени, че няма основание за забрана. Разрешението се дава не с
изричен акт, а с мълчаливо съгласие. Кметът на кметство може да изрази
своето съгласие за провеждане на проявата на открито и като
отбележи съгласието си върху уведомлението. Ако в срок от 24 часа
от постъпване на уведомлението не последва изрична забрана,
проявата е разрешена.
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2. Да забрани провеждането на проявата в случай, че открие данни за
следното:
• проявата е насочена към насилствено изменение на конституционно
установения обществен и държавен строй или срещу териториална
цялост на страната;
• проявата застрашава обществения ред в съответното населено място;
• проявата ще застраши здравето участниците при предварително
обявена епидемична обстановка;
• проявата ще наруши правата и свободите на другите граждани.
Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от
уведомяването. Кметът на общината на основание чл.44, ал. 1, т. 4 ЗМСМА
издава заповед за забрана. Кметът на кметство на основание чл. 46, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА също издава заповед за забрана на проявата. Препис от акта
на забраната се изпраща на полицейските органи след изтичане на
сроковете за обжалване.Организаторът на събранието, митинга или
манифестацията може да обжалва забраната, наложена от кмета на
кметство, пред кмета на общината, който се произнася в срок от 24
часа. Ако той не се произнесе в определения срок, събранието, митингът
или манифестацията може да се проведат. Когато жалбата се остави без
уважение, спорът се отнася пред съответния районен съд, който се
произнася петдневен срок. Решението на съда е окончателно.
3. Да прекрати провеждането на събрание, митинг или манифестация, ако
те не са организирани или не се провеждат при законоустановените
условия и ред. Кметовете издават заповед за прекратяване. Заповедта се
изпраща на съответните полицейски служби и е задължителна за
изпълнение.

При

прекратяване

на

събранието,

митинг,

или

манифестацията участниците са длъжни да се разотидат незабавно.
Организаторите, които проведат забранени, или продължат да провеждат
прекратени прояви носят наказателна отговорност по чл. 174а, ал. 2 от
Наказателния кодекс.
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Граждански процесуален кодекс (ГПК)
Наказателен процесуален кодекс (НПК)
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
ПРИЗОВАВАНЕ
По принцип връчването на призовки става от надлежен съдебен служителпризовкар. Ако в мястото, където трябва да стане връчването няма съдебно
учреждение, призовката се връчва чрез общината или кметството. Кметът
или определено от него длъжностно лице трябва да извърши връчването като
спази всички правила по отношение на връчването на съдебните книжа.
Призоваването като процедура се използва най-вече в Гражданския
процесуален кодекс (ГПК), Наказателния процесуален кодекс (НПК),
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в редица други
закони, като Закон за административното нарушение и наказание (ЗАНН),
Закона за устройство на територията (ЗУТ), Търговския закон, избирателните
закони и др. Почти винаги те се позовават на процедурите на процесуалното
законодателство, които определят кметовете на кметства като органи по
връчването на призовките. Кметовете на кметства имат всички задължения
по процедурите по призоваване, като по съответен ред могат и да възлагат
тези задължения на съответните служители от своята администрация.
Това налага кметовете на общини и кметства да познават изискванията на
процедурата, по която става това призоваване.Призовките трябва да се
връчат на посочените в тях лица не по-късно от седем дни преди датата на
съдебното заседание. Предварителното връчване на призовката се прави с
идеята, че призоваваното лице има достатъчно време да се подготви за
заседанието.
Призовката е официално съобщение, което се изпраща до страните и
участниците в гражданския, наказателния и административния процес и
служи за уведомяването за датата и часа на разглеждане на делото в
съответния съд.
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Отказът за получаване на призовката се оформя по следния начин:
1. При физически лица, призовкарят вписва в призовката:
- отказа на лицето да приеме същата;
- датата, на която е извършен отказът;
- трите имена и адреса на един свидетел, който подписва призовката
2. При юридически лица, когато длъжностно лице, което има право да
получи официални документи, откаже получаването на призовката и книжа,
призовкарят вписва в призовката следното:
- датата, на която е извършен отказът;
- трите имена и адреса на един свидетел;
- подпис на свидетеля;
- подпис на призовкаря;
Призовките, съобщенията и книжата се връчват срещу разписка, подписана
от лицето, за което са предназначени. Когато лицето отсъства, те се връчват
на пълнолетен член на семейството му, а ако няма пълнолетен член на
семейството - на домоуправителя или портиера, както и на съквартирант или
съсед, когато поеме задължение да ги предаде.
Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)
Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и
орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или
съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на
личните данни, както и който обработва лични данни, видът на които, целите
и средствата за обработване се определят със закон. В тези случаи
администраторът или специфичните критерии за неговото определяне са
нормативно уредени. Следователно качеството на администратор на лични
данни има и кметът на кметство.
Кметът на кметство, като администратор на лични данни обработва личните
данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните.
Той е длъжен да предприема необходимите технически и организационни
мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или
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от

случайна

загуба,

от

неправомерен

достъп,

изменение

или

разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Кметът
на кметство е длъжен и да предприема специални мерки за защита, когато
обработването предвижда предаване на данните по електронен път.
При обработване на личните данни кметът на кметство е длъжен да
спазва изискванията по чл. 2, ал. 2 от ЗДОИ – личните данни трябва да:
1. се обработват законосъобразно и добросъвестно;
2. се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се
обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително
обработване на личните данни за исторически, статистически или научни
цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща
защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели;
3. бъдат съотносими, свързани и не надхвърлящи целите, за които се
обработват;
4. бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
5. се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или
непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
6. се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните
физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които
тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг
период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във
вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.
Закон за защита на класифицирана информация (ЗЗКИ)
Кметът на кметство ръководи, организира и контролира дейността по
защита на класифицираната информация.
Кметът на кметство може да назначи служител по сигурността на
информацията след получаване на разрешение за достъп на това лице до
класифицирана

информация,

издадено

от

Държавната

комисия

по

сигурността на информацията.
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Кметът на кметство, в рамките на закона, обявява списък на
категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
и определена със закон, която важи за сферата на дейност на кметството.
Редът и начинът за обявяване на списъка се определят в правилника за
прилагане на закона.
На практика, съществуващата нормативна уредба “натоварва” кметовете на
кметства с много и неприсъщи за тях задължения, за повечето от които те не
разполагат необходимия кадрови и финансов капацитет.
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3. Делегиране на правомощия на кметствата по
предоставяне на по-широк кръг услуги
Както вече беше споменато съществуващата нормативна уредба позволява
Общинският съвет да делегира по своя преценка широк кръг на услуги на
кметствата.
Как и с какви нормативни актове може да стане това?
Общински съвет
1. В Правилника за организацията и дейността на общинския съвет се
регламентира:
• Възможността кметове на кметства да могат самостоятелно да внасят
предложения за решения пред общинския съвет, да участват в заседанията
на постоянните комисии, да отправят питания.
• Определяне на правата и задълженията на кметовете на кметства и начина
им на взаимодействие с кмета на общината и общинския съвет.
• Провеждане на изнесени заседания на общинския съвет по кметства;
• Редовни оперативки на кмета на общината с кметовете на кметства, на
които да участват и представители на администрацията и общинския
съвет;
• Възможността да се избират кметски съветници от Общото събрание на
гражданите от кметството, по предложение на съответния кмет.
• Задължение за председателя на съответния общинския съвет,

след

подписване на протоколите от заседанията да изпрати на кметовете на
кметства препис-извлечение.
• Провеждането на съвместни срещи на общинския съвет с кметовете на
кметства и съвместно обучение по новостите в местната нормативна
уредба.
2. В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество:
• Определят конкретните правомощия на кметовете на кметства
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• Имотите по ал. 1, които са предоставени за управление на кметовете на
кметства, се отдават под наем чрез търг или конкурс при задължителното
участие в комисията на кмета на кметството или на оправомощено от него
лице.
• Последната промяна на Закона за общинската собственост (чл.35 ал. 2)
регламентира при разпореждане с имот - общинска собственост, тридесет
на сто от продажната цена да се предоставя на кмета на кметството за
изпълнение на дейности с местно значение.
3. С решение на ОбС да се определят кметовете на конкретните кметства за
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
4. С решение на ОбС при определянето на общата численост и структурата
общинската администрация при наличието на достатъчно собствени
приходи биха могли да определят допълнителни бройки в кметствата.
Кмет на община
1. Да определи със

заповед

правата

и

отговорностите

на

разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.
(чл. 28, ал. 1 от ЗОБ). Правата и отговорностите обикновено
включват:
• Упражняване на права на разпоредители със средства от съответната
бюджетна група при спазване на нормативните актове и решения на
Общинския съвет;
• Отговорност за изграждане и изпълнение на системата за финансово
управление и контрол;
• Разпределение на бюджетните средства по дейности, заведения и видове
разходи в съответствие с бюджетната класификация;
• Разпределение на средствата за работна заплата на утвърдената численост
на персонала и разработват щатните разписания в съответствие с
нормативната уредба;
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• Спазване на бюджетната, финансова и счетоводна дисциплина, като при
доказано нарушение кметът на общината ограничава или спира
финансирането до отстраняване на нарушението;
• Организиране отчетността - финансова, счетоводна, статистическа и др.,
и отговарят за пълно и точно спазване на Закона за общинските бюджети,
Закона за счетоводството, Закона за обществените поръчки, Закона за
държавен вътрешен финансов контрол и всички други нормативни
актове, свързани с придобиването, разходването и отчитането на
средства;
• Отговорност за разработването на бюджета на съответното кметство по
пълна бюджетна класификация в съответствие със Закона за бюджета за
съответната година;
• При изпълнението на бюджета спазване на приоритетите, определени с
нормативните актове и решенията на общинския съвет;
• Изготвяне и представяне на отчет за изпълнението на бюджета по
приходна и разходна част по пълна бюджетна класификация в срок до
............ (посочва се конкретен срок)
• Представяне на справка за начисления фонд работна заплата за месеца в
срок до ............ (посочва се конкретен срок)
• Своевременно

изготвяне на предложения за промени

по бюджета,

съгласно чл.27 от ЗОБ и ги представят в ................ (посочва се Дирекцията
на общинската администрация, където трябва да се представят)
• Съхранение

на

всички

документи

и

ведомости

в

нормативно-

определените срокове;
• Отговорност

за

законосъобразното,

целесъобразно,

ефективно

и

икономично разпореждане с предоставените им бюджетни средства.
2. Длъжностно лице по гражданското състояние на територията на е
община е нейният кмет (чл. 44, ал. 1, т. 14 от ЗМСМА; чл. 35, от ЗГР).
Той може да възлага тези си функции със заповед на кметовете на
кметства. В тази заповед е необходимо изрично да се уточни кои точно
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функции и в какъв обем делегира кметът на общината и територията, на
която съответните длъжностни лица имат право да изпълняват тези
функции.
3. По Закона за опазване на околната среда кметовете на общини могат
със

съответен

административен

акт

(заповед)

да

делегират

определени свои правомощия на кметовете на кметства. Кои точно
функции ще бъдат възложени на кметовете на кметства, е въпрос на
преценка на кмета на общината - при всички случаи обаче е
необходимо те да бъдат изчерпателно изброени в заповедта. На
местната власт обикновено се делегират определени задължения както по
отношение на контрола, така и в процеса на планиране и осъществяване
на дейности по опазване на околната среда. Най-често кметът на
общината определя кметовете на кметства за актосъставители на
територията на съответните населени места
4. По Закона за местните избори и Закона за избиране на народни
представители кметът на общината може да делегира правомощия по
съставянето на избирателните списъци на кметовете на кметства, с
изключение на задължението за своевременното и точното съставяне на
списъците.
5. По Закона за отбраната и въоръжените сили кметовете на общини
организират и ръководят мероприятията за защита на населението и
националното стопанство при военен конфликт, война, бедствия и аварии.
На практика голяма част от тези задължения се изпълняват от кметовете
на кметства. Това се урежда със съответна заповед на кмета на общината
6. По Закона за ветеринарно-медицинската дейност кметовете на общини
организират улавянето и изолирането на скитащи кучета и осигуряват
финансови средства за провеждане на задължителните ветеринарномедицински мероприятия, предвидени в наредба на министъра на
земеделието и горите. В този случай кметовете на общини могат да
делегират тези свои правомощия на кметовете на кметства.
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4. Добри практики за предоставяне на допълнителни
услуги от кметствата
Чрез анкетното проучване се опитахме да идентифицираме добри практики
по предоставяне на по-широк кръг услуги от кметствата, както и нови
форми на предоставяне услуги. Откроени някои от тях:

Кметства Осенец и Гецово, община Разград
Кметство Богомилово, община Стара Загора
Кметство Бреница и Еница, община Кнежа
Кметство Лозенец, община Стралджа
Интернет свързаност и електронен информационен обмен между
кметствата и общинската администрация при предоставянето на
административни услуги. Гражданите могат да подадат искане за
услугата в населеното място, в което живеят.Искането веднага се
препраща към общинска администрация, където се изготвя искания
документ. Служителят, който го изготвя го подписва електронно и го
изпраща по електронен път в кмеството, където се разпечатва и подписва
се от кмета на кметството по силата на заповед с която са му делегирани
правомощия да подписва определен вид документи.
Кметство Петърч, община Костинброд
• През първите 3 месеца от годината населението плаща данъците и
таксите в кметството
• Изграден е център за информация и помощ на гражданите при
подаване на документи
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Кметства Александрово и Баховица, община Ловеч
По Проект “Интегрирани административни услуги между Областна
администрация Ловеч, Община Ловеч и кметствата Александрово и
Баховица” – финансиран от програма ФАР на ЕС, Община Ловеч създаде
официални канали за електронна комуникация с Областна администрация
Ловеч и двете кметства, за да се обменят документи по електронен път с
използване на електронен подпис с цел предоставяне на по-качествени,
по-бързи и по-евтини услуги. Конкретният ефект за хората от двете
ловешки села е възможността от ноември 2006 г. да получават на място в
кметствата удостоверения за собственост и скици, документ за
наследници и др. документи, които показват правата върху собствеността.

Кметство Замфирово, община Берковица:
• Сватбени и погребални услуги;
• “Социален патронаж” и подпомагане на хора с трайни увреждания,
възрастни и самотни;
• Доставка на дърва и отоплителен материал за населението;
• Подпомагане на възрастните и неграмотни хора при подаване на
документи към Дирекция “Соц.подпомагане”;

Кметство Балей, община Брегово
• Компютърен кабинет с 20 бр. компютри и връзка с Интернет;
• Подпомагане

на

безработните

при

изготвяне

на

документи

за

соц.подпомагане;
• Доставка на хляб (на по-ниска цена) по домовете на 100 пенсионери;
• Доставка на дърва и въглища за възрастното население;
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Кмество Лиляче, община Враца
Изграден е Център за социални дейности и услуги. Той цели да създаде
условия за равнопоставеност и преодоляване на информационната и
социална изолираност на децата и младежите в селото и да предостави
нови услуги за хората от кметството.
В тази връзка в сградата на читалището беше изграден Център за
социални дейности и услуги с две зали: “Учебно – творческа” и
“Обслужваща”. Залите са оборудвани с компютри, принтер, скенер и
ксерокс за работа на деца, ученици, младежи, социално слаби и
пенсионери

с

компютри

и

с

Интернет.

Обслужващата

зала

е

предназначена за предоставяне на административни и информационни
услуги

на

гражданите.

Изградена

е

база

данни

в

помощ

на

административното обслужване на хората: полезна бизнес информация,
нормативни документи и актове. Предлагат се услуги за попълване на
документи и формуляри, молби, декларации, изработка на покани и
некролози, набиране на текстове и др. Съставен е Наръчник на услугите
за населението.
За изграждането на Центъра са привлечени много доброволци –
служители от кметството, читалищни дейци, местното училище. Те
участват в ремонтните работи, монтирането на техниката, изграждането
на база данни за административните услуги и др.
Кметство Градец, община Видин
Кметството се явява посредник при подаване на документация от
населението към Дирекция “Социално подпомагане” и Общинска служба
по земеделие и гори.
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Кметство Искрец, община Своге
• Веднъж седмично специалист “териториално развитие” от общинската
администрация обслужва населението на място;
• Два пъти в месеца служители на дирекция “Социално подпомагане”
приемат молбите за социални помощи на гражданите.
Кметство Габра, община Елин Пелин
• Плащане на данъци и такси;
• Посредничи при подаване на жалби до РПУ, ВИК, Енерго, община
Елин Пелин;

Освен добри практики по предоставянето на услуги заслужават внимание и
утвърдени практики по отношение по-широкото участие на гражданите при
формирането на решения, касаещи развитието и подобряването условия на
живот в населеното място.
Община Троян
На общоселските събрания се избират представители, които сформират
кметски съвет. Гласуват се числеността на кметския съвет и поименно
лицата, които да се включат в него. Избраните кметски съвети в
кметствата и наместничествата в община Троян са с численост от 5 до 11
човека. Всички искания на кмета на кметство до общинския съвет трябва
да са подкрепени от кметски съвет. Този съвет подпомага кмета при
планиране, организиране и управление на дейностите, предмет на
неговите компетенции.
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Кметство Петърч, община Костинброд
В кметството съществува изграден кметски съвет, в който членуват
9 души. Членуването в кметския съвет е на доброволни начала. Почти
всички политически сили имат свой член в съвета. За работата на съвета е
утвърден правилник. Кметският съвет участвува главно в обсъждането на
основни

проблеми

от

развитието

на

селото.

Решенията

нямат

задължителен характер за кмета на кметството. Досега главно се
обсъждат проблемите на благоустрояването на селото, въпроси на
екологията,

работата

с

младото

поколение,

обществения

ред

и

сигурността, културни въпроси и др.
През годината кметът на кметството на два пъти запознава
членовете на кметския съвет с изпълнение на благоустройствената
програма, а счетоводителя - с изпълнението на бюджета. Кметският съвет
заседава веднъж на тримесечие. Заседанията се ръководят от председател,
който е избран от членовете.
С изграждането на кметския съвет се разшири демократичното
начало в управлението на селото. Общата оценка е, че кметския съвет се
утвърждава като добър помощник на кмета при организацията и
изпълнението на задачите, които стоят пред селото.
Добрите практики показват, че в много от случаите кметствата поемат
задачи, които облекчават населението при предоставянето на определени
услуги, независимо от това дали това са услуги, предоставяни от общината
или допълнителни “необщински” ангажименти, предоставяни от централната
власт. Най-често срещаните примери са в областта на социалното
подпомагане и работата със социално уязвими групи (възрастни хора,
безработни, хора с увреждания). Положително трябва да се оцени и
посредническата роля, която играят кметствата при подаване на жалби до
структури, като ВиК, Електроразпределителни дружества и др.

34

Използването на информационните технологии за облекчаване достъпа на
гражданите до услуги е изключително положителна тенденция.
Въз основа на анализа могат да бъдат направени следните

Основни изводи:
По предоставянето на услуги:
• Добрите практики показват съществена алтернатива за предоставяне на
услуги на място: дистанционно осигуряване на услуги (електронен
обмен),

мобилни

услуги

на

място

(график

за

технически

и

административни услуги в определени дни от седмицата), изнесени
работни места в кметствата, където последователно в различно време,
различни длъжностни лица от общинската администрация идват на място
за осигуряване на услугата
• Настоящият анализ показа, че най-широко застъпени и търсени на ниво
кметство са административните услуги

по гражданското състояние,

клубовете на пенсионера, домашния социален патронаж. Именно за
предоставянето на такива услуги, за които има най-голяма потребност, е
необходимо да се търси разширяване на правомощията на кметствата. Т.е
това не трябва да е самоцел, а обосновано решение от страна на общината
- ежедневно търсените услуги да слязат на ниво кметство.
• Много важен фактор е и необходимостта от изграждане на капацитет на
ниво кметства. Вменените им по специални закони неприсъщи
правомощия изискват значителен кадрови и финансов ресурс, с който те
на практика не разполагат. В много от анкетираните

кметства са

посочени и липсата на елементарни технически средства в кметствата:
факс, ксерокс, принтер.
По финансирането:
•

Практиката показва, че по-разпространената форма са кметствата без
обособен бюджет. Необходимо е да се разработят и законово гарантират
условия, при наличието на които общинският съвет да прецени коя
степен на самостоятелност да прилага. Тогава всяко кметство, според
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своята специфика, ще намери своето място. Например: с обособен
бюджет могат да бъдат кметства с население над 1000 души или със
собствени приходи на жител над определен праг.
Участие на гражданите:
•

В много кметства създадените кметски съвети са се утвърдили като
форма за участие на гражданите при решаването на въпроси за
развитието на кметството. Кметският съвет е консултативен орган към
кмета на кметството. Неговите представители са избрани от населението
(общоселското събрание). Така населението е пряко въвлечено в
управлението на кметството.
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5. Участие на кметствата в бюджетния процес
Като цяло кметствата имат ограничени правомощия в сферата на
оперативното управление. Те осъществяват най-вече контролни функции
върху дейности, които са организирани, управлявани и финансирани от
общината.
Възможностите на кметовете на кметства за участие в бюджетния процес са в
няколко основни направления. Кметът на кметство изпълнява бюджета на
общината, в частта му за кметството - чл. 46, ал. 1, т. 1 ЗМСМА. Тук са
възможни два случая:
Първият е когато кметството има обособен бюджет, приет от Общинския
съвет, в рамките на общинския. Тогава кметът на кметство следва да бъде
определен със заповед на кмета на общината за второстепенен разпоредител
с бюджетни кредити - чл. 28, ал. 1

от ЗОБ. Това носи и съответните

отговорности по изграждане на система за финансово управление и контрол
и спазване на приетите от общинския съвет приоритети при изразходването
на бюджетните средства. Съгласно Закона за счетоводството и системата за
финансово управление и

контрол за да бъде кметството второстепенен

разпоредител с бюджетни кредити, трябва да има щатни бройки за
оперативен (главен счетоводител) и касиер. Общината преговаря с всеки
кмет поотделно и определя общия размер на неговия бюджет. Кметствата
имат правомощия да разпределят одобрения от общинския съвет план за
разходите по параграфи и/или дейности в рамките на всяка функция.
Финансирането на планираните дейности става чрез общинска субсидия,
която се превежда ежемесечно на кметството. Много рядко се делегират
собствени приходи. Но част от средствата от стопанисването на общинска
собственост, които са получени в резултат на предложения на кметствата, се
добавят към кметския бюджет. Досега нямаше правило каква да е тази част.
Тя се определя от общинския съвет съобразно възможности и потребности
(т.е. субективно). През август 2007 г. бяха приети промени в Закона за
общинската собственост, които биха могли да премахнат тази субективност.
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Съгласно чл.35, ал.2 от ЗОС “При разпореждане с имот - общинска
собственост, тридесет на сто от продажната цена се предоставя на кмета на
кметството за изпълнение на дейности с местно значение.”
При наличие на икономии в една дейност кметствата могат да прехвърлят
средствата за друга дейност, но само в рамките на една функция. Годишните
икономии (преходният остатък) се централизират.
Вторият случай е, когато кметството няма делегиран бюджет. В този
случай всеки един разход се извършва след разрешение на финансовия
контрольор в съответната общинска администрация. Общината финансира
директно всички дейности и бюджетът на кметството се получава като
резултативен от отчета на разходите, направени на тази територия. При
липсата на бюджет, естествено, кметството не може да преструктурира
дейностите си, да насочи една икономия към други необходими разходи,
нито да претендира остатъкът от финансови ресурси в края на годината да му
бъде оставен за догодина. Ако има икономии от някои дейности, които се
осъществяват на територията на тези кметства, те, естествено, постъпват в
общинския бюджет.
Независимо от това дали са или не са разпоредители с бюджетни кредити,
кметовете на кметства имат и конкретно определени задължения по Закона за
общинските бюджети. Те се проявяват главно в процеса на подготовката и
обсъждането проектобюджета на общината. Проектобюджетът на община се
съставя и на основата на предложенията на кметовете на кметствата. Така се
дава възможност при съставянето на общинския бюджет максимално да се
защитят интересите на териториалната общност. Практиката показва, че найголеми са тези възможности при определянето на разчетите за финансиране
на разходите с инвестиционен характер, както и при планирането на
средствата за чистота, озеленяване и комунални мероприятия. При
съставянето на проектобюджета се вземат предвид и предложенията на
местната общност, направени чрез консултации, срещи и публични
обсъждани.
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Кметът на общината е длъжен да предостави проекта на бюджет за
публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на
обсъждането най-малко 7 дни предварително по местните средства за масово
осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от
общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се
прилага като неразделна част на проекта на бюджет при внасянето му от
кмета на общината за разглеждане от общинския съвет. Това публично
обсъждане, вече на общинско ниво, дава още една възможност за
представяне на предложенията от интерес на определено кметство или
населено място пред общинския съвет. Обществено обсъждане е необходимо
да се прави и при отчета за изпълнение на общинския бюджет. От тази
възможност могат да се възползват и кметовете на кметства, като:
• участват в организираните от общината обществени обсъждания;
• информират и канят жителите на кметството за участие в публично
обсъждане на бюджета на общината в частта му относно кметството.
• осъществяват взаимоотношения с потенциални инвеститори,
партньори;

публично-частни партньорства

с

бизнес

цел възможности за

привличане и приемане на дарения.
Практиката показва, че по-разпространената форма са кметствата без
обособен бюджет - около 85% (Източник: Финансова база данни на НСОРБ).
Причините за това са различни в отделните общини и са свързани главно с
мащаба на кметството, местоположението (отдалеченост от общинския
център) и др..
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6. Работа с гражданите
Закон за допитване до народа (ЗДН)
Съгласно Закона за допитване до народа (ЗДН), формите за пряко участие на
гражданите са:
1.Общо събрание на населението
Общото събрание на населението се състои от всички гласоподаватели
в кметството или населеното място, в което се провежда. То се използва при
решаването на местни въпроси, отнасящи се до:
• благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;
• определяне на правила за ползване на общински имоти за общо
ползване (мери и пасища, водоизточници и др.);
• определяне на реда за прибиране на полските култури, опазване на
полските имоти и общинските гори, провеждане на мероприятия за
защита на овощните дървета от болести и неприятел;
• определяне на изисквания и условия за отглеждане на домашни
животни в дворовете и жилищата;
• определяне на мероприятия за обществения ред в населеното място;
• други въпроси, предвидени със закон.
Общинският съвет и кметът на общината или кметството могат да предложат
на общото събрание на населението в кметството населеното място да се
обсъждат и други въпроси. Кметът на общината или кметът на кметството
могат да свикат общото събрание по собствена инициатива, по решение на
общинския съвет или по искане на една четвърт от избирателите.
Съобщението за свикването на общото събрание се разгласява най-малко три
дни преди датата на неговото провеждане и то така, че да бъде узнато от
всички граждани. То трябва да съдържа информация за деня и часа на
събранието, мястото, където то ще се състои и въпросите, които предлагат за
обсъждане.
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Общото събрание на населението се смята за редовно, ако на него присъстват
повече от половината от гласоподавателите в кметството или населеното
място. Когато в определения час не са се явили посоченият брой
гласоподаватели, събранието се отлага с един час, след което се провежда с
онези, които присъстват. Техният брой обаче не може да бъде по-малко от
една трета от всички гласоподаватели. Общото събрание на населението се
ръководи от председател, избран с мнозинство повече от половината от
присъстващите гласоподаватели. Гласуването е явно. Решенията на общото
събрание се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите и
се обявява от кмета на общината или на кметството. На основата на
решението на общото събрание кметът на общината издава заповед, в която
конкретизира мероприятията за неговото изпълнение или внася предложение
в общинския съвет за приемане на съответно решение и наредба. Ако кметът
на общината счете, че решението на общото събрание не е в интерес на
общината, той може да спре неговото изпълнение и отнесе въпроса в
общинския съвет. Общинският съвет разглежда въпроса в едномесечен срок
и отменя или потвърждава спряното решение.
2. Подписка
Чрез подписка гражданите на кметство или населено място правят
предложения до общинския съвет за решаване на важни въпроси общината.
Право на инициатива за организиране на подписка имат най-малко 100
гласоподаватели, а в населени места с население - 200 души — най-малко
една пета от гласоподавателите. Процедурата по подписката започва с избор
на инициативен комитет в състав от трима до петима членове. Това става на
събрание на гласоподавателите, след което комитетът се регистрира при
кмета на общината или кметството. След проверка законността на решение
на събранието и ако то е проведено в съответствие със закона, кметът
регистрира инициативния комитет и го снабдява с подпечатани с печата на
общината (кметството) листа-образци за подписка.
Подписката съдържа:
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...........................................................................................................
( наименование на общината, кметството )
.......................................................................................................................
( ясно формулирано искане – обект на подписката )
....................................................
( дата на началото на събирането на подписи )
Име, презиме, фамилия

лична карта - №, Е Г Н

Адрес

Подпис

място и дата на
издаване
1.………………

…………….

….

…..

……

2.……………..

…………….

…..

……

……

……………….

…………….

…..

…….

……

...................................................
(датата на края на събирането на подписите )
1...............

2................

3............... ………

………………..

(Имената и подписите на членовете на Инициативния комитет .)
Инициативният комитет предлага на гласоподавателите да се подпишат, като
им разяснява смисъла и целта на предложението при пълно съблюдаване на
доброволността и зачитане свободата на мнението на всеки гражданин.
Срокът за събиране на подписи е един месец от датата на регистрация на
инициативния комитет. Подписката се смята за редовна, ако е подписана наймалко от една четвърт от гласоподавателите в кметството или населеното
място като броят на гласоподавателите се определя по актуализирани
избирателни списъци от последните избори. Подписката се представя на
председателя на общинския съвет, който е длъжен да уведоми общинските
съветници за внесената подписка и в едномесечен срок да се внесе на
заседание на общинския съвет за нейното разглеждане. Решения по
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постъпилите чрез подписка предложения се вземат по общия ред, установен в
ЗМСМА, освен ако в специален закон не са установени други изисквания.
3. Местен референдум
Местен референдум се произвежда в отделна община, район, кметство или
населено място само по въпроси от местно значение, които са от
компетентността на органите на местното самоуправление, ако това изрично
е предвидено в закон. Чрез местен референдум не могат да се решават
въпроси на общинския бюджет и данъчното облагане по Закона за местните
данъци и такси, както и местни въпроси, за решаването на които със закон е
предвиден

специален

ред.

Тези

ограничения

значително

стесняват

възможностите за използване на тази форма на пряка демокрация. Право на
инициатива за произвеждане на местен референдум в кметството или в
отделно населено място имат:
• не но-малко от една четвърт от гласоподавателите от кметството или
населеното място;
• не по-малко от една четвърт от общинските съветници;
• кметът на кметството;
• кметът на общината.
Искането за произвеждане на местен референдум се представя в писмен вид
на председателя на общинския съвет. Съветниците обсъждат предложението
и вземат решение по него. Когато искането за провеждане на местен
референдум е направено от повече от половината гласоподаватели,
общинският съвет не може да откаже произвеждането му. С решението на
общинския съвет за произвеждане на местен референдум се определят датата
за гласуването (която не може бъде по-рано от един и по-късно от два месеца
от приемане решението), точната формулировка на въпроса (на който
гласоподавателите следва да отговорят с "да" или с "не"), редът и начинът
провеждане

на

равнопоставеност)

разяснителната
и

средствата

кампания
за

(спазва

се

принципът

на

финансиране

на

разходите

по

референдума.
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Процедурата по подготовката и провеждането на самото гласуване е твърде
сходна с тази в Закона за местните избори и на практика се осъществява от
общинската администрация, тъй като изисква сериозен финансов и
организационен ресурс.
Трябва да се отбележи, че действащите разпоредби на Закона допитване до
народа в някои случаи не са твърде ясни, а в други поставят твърде високи
изисквания за редовност на процедурите и практически могат предварително
да обрекат на неуспех редица граждански инициативи.
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Приложения
Приложение №1

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД№1154
Дата 30.06.2005
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 28 , ал.1 от Закона за общинските
бюджети, Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет, Решение № 293/21.12. 2004 год., Решение № 356 /29.
07. 2004г. и Решение № 37/26.05.2005 год. на Общински съвет - гр.Ловеч
ОПРЕДЕЛЯМ
I.

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на

Община Ловеч за 2005г.:
1. Кметство Александрово
2. Кметство Баховица
3. Кметство Дойренци
4. Кметство Лисец
5. Кметство Малиново
6. Кметство Радювене
7. Кметство Славяни
8. Кметство Слатина
9. "Здравеопазване" и "Социални грижи"
10."Образование"
11. Общински училища, прилагащи системата на делегираните бюджети към
функция "Образование":
11.1. ГЧЕ "Екзарх Йосиф I" - гр.Ловеч;
11.2. СОУ "Св.Климент Охридски"- гр.Ловеч;
11.3. СОУ "Христо Никифоров" - гр.Ловеч;
11.4. ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр.Ловеч;
11.5. СОУ Св.Св.Кирил и Методий"-с. Александрово;
11.6. ОУ "Васил Левски" - ф.Ловеч;
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11.7. ОУ "Христо Ботев"- с. Дойренци;
11.8. ОУ "Христо Ботев"- с.Баховица.
11.9. СОУ "Панайот Пипков"
11.10. ОУ "Димитър Димов"
11.11.СОУ "Тодор Кирков"
11.12. Природо-математическа гимназия
11.13. ОУ "Петко Рачев Славейков"
11.14. ОУ "Васил Левски"- с. Казачево
11.15. ОУ "Паисий Хилендарски" - с. Лисец
11.16. ОУ "Васил Левски" - с. Малиново
11.17. ОУ "Марин Йонов" - с. Радювене
11.18. ОУ "Васил Левски" - с.Славяни
11.19. ОУ "Св.Климент Охридски" - с.Слатина
11.20. Ученическо общежитие
II. Третостепенните разпоредители с бюджетни кредити към функция
"Образование", както следва:
1. Детски градини
2. НУ "Академик Иширков"
3. ОУ "Атанас и Въла Карагьозови"
III. Права и отговорности на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и
трета степен, както следва:
1. Разпоредители с бюджетни кредити втора степен прилагащи системата на
делегираните бюджети:
1.1. Упражняват права на разпоредители със средства от съответната
бюджетна група при спазване на нормативните актове и решения на
Общинския съвет;
1.2. Отговарят за изграждане и изпълнение на системата за финансово
управление и контрол;
1.3. Разпределят бюджетните средства по дейности, заведения и видове
разходи в съответствие с бюджетната класификация;
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1.4.Разпределят средства за работна заплата на утвърдената численост на
персонала и разработват щатните разписания в съответствие с нормативната
уредба;
1.5. Следят за спазване на бюджетната, финансова и счетоводна дисциплина,
като при доказано нарушение кметът на общината ограничава или спира
финансирането на съответното заведение до отстраняване на нарушението;
1.6. Организират отчетността - финансова, счетоводна, статистическа и др., и
отговарят за пълно и точно спазване на Закона за общинските бюджети,
Закона за счетоводството, Закона за обществените поръчки, Закона за
държавен вътрешен финансов контрол и всички други нормативни актове,
свързани с придобиването, разходването и отчитането на средства;
1.7. Отговарят за разработването на бюджета на съответното кметство, група
или заведение по пълна бюджетна класификация в съответствие със Закона
за бюджета за съответната година;
1.8. В хода на изпълнението на бюджета спазват приоритетите, определени с
нормативните актове и решенията на общинския съвет;
1.9. Изготвят и представят отчет за изпълнението на бюджета по приходна и
разходна част по пълна бюджетна класификация:
- в срок до 3-то число на следващия месец - училищата прилагащи системата
на делегирани бюджети в дирекция "Хуманитарна политика" за обобщаване;
- в срок до 5-то на следващия месец - кметствата, "Здравеопазване",
"Социално осигуряване, подпомагане и грижи" и "Образование" в Дирекция
"ФСДБ".
1.10. Представят справка за начисления фонд работна заплата за месеца: в
дирекция "Хуманитарна политика" за обобщаване:
- в срок до 23-то число на месеца - училищата прилагащи системата на
делегирани бюджети в дирекция "Хуманитарна политика" за обобщаване;
- в срок до 25-то на следващия месец - кметствата, "Здравеопазване",
"Социално осигуряване, подпомагане и грижи" и "Образование" в Дирекция
"ФСДБ"
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1.11. Своевременно изготвят предложения за промени по бюджета,
съгласно чл.27 от ЗОБ и ги представят:
- в Дирекция "Хуманитарна политика" - училищата прилагащи системата на
делегирани бюджети;
-

в

Дирекция

"ФСДБ"

-

кметствата,

"Здравеопазване",

"Социално

осигуряване, подпомагане и грижи" и "Образование";
1.12. Съхраняват всички документи и ведомости в нормативно-определените
срокове;
1.13.

Отговарят

за

законосъобразното,

целесъобразно,

ефективно

и

икономично разпореждане с предоставените им бюджетни средства, както и
да организират събирането, разпореждането и отчитането на собствените
приходи на училището, съгласно чл.44 от ЗНП;
1.14. Други дейности, делегирани им от кмета на общината със заповед.
2. Третостепенни разпоредители с бюджетни кредити към функция
"Образование"
Правата и отговорностите на третостепенните разпоредители са всички
изброени в т.1П, подт.1 за второстепенните разпоредители, но са в рамките
само на съответната бюджетна дейност или заведение.
Препис от настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметства и на
ръководителите на съответните бюджетни групи, дейности и заведения за
изпълнение, а на Директора на дирекция "Финансово - стопански дейности и
бюджет" и Началник отдел "Финансово - счетоводен" за контрол.
Кмет на община Ловеч: /п/
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Приложение №2

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

ЗАПОВЕД
№ 471
29.12.2006г., гр. Правец
На основание чл. 44 (1), т. 14 и (2) от ЗМСМА и чл. 35 (3) от Закона за
гражданската регистрация,
НАРЕЖДАМ
1. Считано от 01.01.2007г., възлагам функциите на длъжностни лица по
гражданско състояние, както следва:
за гр. Правец:
- на Светла Иванова Димитрова, гл.специалист “ГРГС”;
за кметство с. Разлив:
- на Цено Василев Иванов, кмет на кметство с. Разлив;
за кметство с. Осиковска Лъкавица:
- на Йонка Лакова Василева, кмет на кметство с. Осиковска Лъкавица;
за кметство с. Осиковица:
- на Тошо Миков Тошев, кмет на кметство с. Осиковица;
за кметство с. Джурово:
- на Цанко Стоянов Цайков, кмет на кметство с. Джурово;
за кметство с. Видаре:
- на Миглена Крумова Димитрова, кмет на кметство с. Видраре;
за с. Правешка Лъкавица:
- на Марин Ганчев Червенков, кметски наместник в с. Правешка
Лъкавица;
за с. Калугерово:
- на Цветана Дойчова Александрова, кметски наместник в с. Калугерово;
за с. Своде:
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- на Цветан Иванов Вутов, кметски наместник в с. Своде;
за с. Равнище:
- на Кирил Иванов Иванов, кметски наместник в с. Равнище;
за с. Манаселска река:
- на Мариана Връбчева Петрова, и.д. кметски наместник в с. Манаселска
река.
2.
Възлагам извършването на ритуалите “Сключване на граждански брак”
и “Именуване на дете” в гр. Правец, на Лиляна Цветкова Георгиева,
мл.експерт “Култура, вероизповедания и обредна дейност” и Светла Иванова
Димитрова, гл.специалист “ГРГС”.
3.
При извършване на ритуали в почивни и празнични дни на съответните
длъжностни лица да се заплаща трудово възнаграждение, съгласно чл. 262 (1)
т.2 и 3 от Кодекса на труда, както следва:
•
За ритуал “Сключване на граждански брак” – за 3 часа;
•
За ритуал “Именуване на дете” – за 2 часа;
4.
При извършване на ритуали в делнични дни, на съответните
длъжностни лица да се заплаща трудово възнаграждение, съгласно чл. 262 (1)
т.1 от Кодекса на труда, за положения труд в часовете извън работно време.
5.
Заплащането по т.т. 3 и 4 да се извършва след представяне на справка
за извършените ритуали, изготвена от длъжностните лица, ежемесечно до 25то число.
6.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на
секретаря на Община Правец.
Копие от настоящата заповед да се връчи на посочените лица,
гл.счетоводител на Община Правец и мл.специалист “МА” и касиер в ОбА
– Правец – за сведение и изпълнение.

Румен Христов,
Секретар на Община Правец

КМЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
/КРАСИМИР ЖИВКОВ/
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Приложение №3

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ
на Акт за установяване на административно нарушение
………………………………………………………………………………………
(посочва се наименованието на ведомството или организацията, чийто
служител е длъжностното лице, съставящо акта)
АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ
№ ……………. от …………. г.
(посочва се номер и дата на издаване на акта)
Днес, ………., в гр. …………………………….., подписаният
…………………………………….. на длъжност ……………………………..
при …………………………………. (посочват се собственото, бащиното и
фамилното име на актосъставителя и неговата длъжност)
В
присъствието
на
свидетелите:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(посочват се трите имена и точните адреси на свидетелите, ЕГН, а също и
какъв е свидетелят – очевидец, пристъствал на установяването на
нарушението или присъствал при съставянето на акта)
съставих този акт против …………………………………………………..
(посочват се се собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на
нарушителя, точния му адрес и месторабота, ЕГН) за това, че
………………………………………………………………………………………
(посочват се датата и мястото на извършване на нарушението,
описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено), с което
е нарушил ………………………………………… (посочват се законните
разпоредби, които са нарушени).
От
нарушението
са
претърпели
имуществени
вреди………………………………………………………………………………
(посочват се имената, точните адреси на лицата, които са претърпели
имуществени вреди от нарушението, ЕГН. Описват се претърпените вреди)
При
съставянето
на
този
акт
иззех
като
доказателства
………………………………………………………………………………………
(посочват се писмените материали и иззетите вещи, ако има такива и
кому са поверени за пазене).
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и
възражения: ………………………………………………………………………
(посочват се обясненията или възраженията на нарушителя, ако е
направил такива).
51

АКТОСЪСТАВИТЕЛ: ……………….

НАРУШИТЕЛ: ……………………

СВИДЕТЕЛИ: …………..
……………
(актът се подписва от актосъставителя, поне един от свидетелите,
посочени в него и от нарушителя)
Свидетел при отказа на нарушителя да подпише акта: ………………..
(когато нарушителят откаже да подпише акта, това се удостоверява
чрез подписа на един свидетел, името и точния му адрес на който се
отбелязват в акта)

Разписка
Днес, ……………………, в град ………………….., подписаният
…………………………, удостоверявам, че се запознах със съдържанието на
този акт и получих препис от него. Задължавам се при промяна на адреса си
да уведомя наказващия орган.
(актът се предявава на нарушителя да се запознае със съдържанието му
и го подпише със задължение да уведоми наказващия орган, когато промени
адреса си).

Подпис: …………….
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Приложение №4

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ
на Наказателно постановление
………………………………………………………………………………………
(посочва се наименованието на ведомството или организацията, чийто
служител е длъжностното лице, сътавящо акта)
НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ……………. от …………. г.
(посочва се номер и дата на издаване на акта)
Днес, ………., в гр. …………………………….., подписаният
…………………………………….. на длъжност ……………………………..
при …………………………………. (посочват се собственото, бащиното и
фамилното име на лицето, което е издало наказателното постановление)
Като
взех
предвид,
че………………………………………………………….
на длъжност …………………………………………………………………..
към …………………………………………………………
е съставил акт № ……….. от …………….. г. (посочват се датата на акта, въз
основа на който се издава наказателното постановлени, името, длъжността и
местослуженето на актосъставителя)
против
…………………………………………………………………………………
(посочват се собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и
точния му адрес, ЕГН)
за
това,
че
……………………………………………………………………………
(описват се нарушението (описание, датата и мястото, където е
извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и
доказателствата, които го потвърждават)
с
което
виновно
е
нарушил
…………………………………………………………..
(посочват се законните разпоредби, които виновно са нарушени)
поради което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. …………………………
(посочват се законните разпоредби, на чието основание се налага
наказанието)
ПОСТАНОВЯВАМ:

53

Налагам
на
…………………………………………………………….………
(посочват се собственото, бащиното, фамилното име на нарушителя,
точният му адрес, ЕГН, видът и размерът на наказанието)
Отнемам
в
полза
на
държавата
……………………………………………..
(посочват се вещите, които се отнемат в ползва на държавата)
Определям
обезщетение,
платимо
от
нарушителя
на
……………………………….
в
размер
на
………………………………………….
(посочват се размерът на обезщетението и на кого следва да се плати)
Постановлението може да се обжалва в ……………. дневен срок чрез
наказващия орган пред …………………………….. районен съд.
(посочва се дали наказателното постановление подлежи на обжалване,
в какъв срок и пред кой съд)
НАКАЗВАЩ ОРГАН: ………………….
(наказателното постановление трябва да бъде подписано
длъжностното лице, което го е издало)

от

Разписка
Днес, ……………………, в град ………………….., подписаният
…………………………, удостоверявам, че се запознах със съдържанието на
това наказателно постановление и получих препис от него. Задължавам се
при промяна на адреса си да уведомя наказващия орган.
(препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на
нарушителя и на поискалия обезщетение. Когато нарушителят или поискалия
обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е
неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното
постановление и то се счита за връчено от датата на отбелязването).

Подпис: …………….
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Приложение №5

ПРИМЕРНА ЗАПОВЕД
за учредяване право на преминаване по чл. 36, ал. 4 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество (ЗОСИ)
ЗАПОВЕД
№ ……………./…………..
Подписаният
…………………………………………….. – кмета на
кметство ……………………, след като разгледах молба вх. №………/……. г.
от ……………………………………………………………………………………
(наименование на молителя)
приложени към нея документи и образуваната административна преписка,
приех за установена следното:
………………………………………………………………………......................
(описват се констатираните на място и по документи обстоятелства,
обуславящи необходимостта от издаването на заповедта)
Във връзка с изложеното, намирам за безспорно установено, че
собственикът/ползвателят ……………………………….(посочва се лицето, в
полза на което се издава заповедта) на земеделска земя
………………………………………. (описва се земеделската земя, в полза на
която се учредява правото на преминаване) няма изход на обществен път.
Цената на правото да се преминава през съседните на гореописания имот е в
размер на …………………./ …………………… (с думи), собственост на
…………………………… (посочва се име на собственика), и определена по
реда на 36, ал. 1 от ЗОСИ, съгласно влязво в сила решение на комисия,
назначена с моя заповед № ……………/…………… г.
Сумата в размер на …………….. лева е внесена с вносна бележка от
……………… по сметка № ………………., IBAN …………………….., BIC
…………………. в банка ……………………
Предвид на горното се явява необходимост от издаване на заповед за
предоставяне право на преминаване през имота/имотите собственост на
……………………………………(посочва се собственика) поради което и на
основание чл. 36, ал. 3 от ЗОСИ,
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УЧРЕДЯВАМ:
На ………………………………………………………….. (посочват се
имената на лицето, в полза на което се издава заповедта) собственик/лице,
в полза на което е учредено право на ползване на следния недвижим имот:
…………………………………… (описва се имота, в полза на който се
учредява правото на преминаване) право на преминаване през следния/те
недвижим/и имот/и: ……………………… (пълно описание на съседните
имоти, в тежест на които се учредява право на преминаване и имената на
собствениците).
Цената на учреденото право в размер на ……………….. лева да бъде
изплатено на …………………………………. (посочват се имената, ЕГН на
собствениците, през чиито имоти ще се извършва преминаването).
Преминаването
да
се
извършва,
както
следва:
………………………………………………..……………………………………
(описва се организацията и начина на преминаване)
Ако заповедта не бъде изпълнена доброволно от собствениците на имота, в
тежест на които се учредява правото на преминаване, на основание чл. 276 и
следващите от Административно-процесуалния кодекс, същата ще се
изпълни принудително, а при необходимост – със съдействието на органите
на полицията.
Препис
на
настоящата
заповед
да
се
връчи
на
……………………………………………. (посочват се имената на лицата, в
полза и в тежест на които се осъществява преминаването) на гл.
счетоводител на община …………………../ счетоводител на кметство
……………. и на началника на РПУ – гр. …………………….. – за сведение и
изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Гражданския
процесуален кодекс пред районния съд в 14-дневен срок от съобщението.

КМЕТ НА КМЕТСТВО:
………………………..
(име, подпис и печат)
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