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З А П О В Е Д  

№ АдК-04-47 

Добрич 07.08.2020 г. 

 

   Във връзка с осъществяваният по силата на чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и 

чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, контрол за 

законосъобразност на решенията на Общински съвет Балчик, констатирах незаконосъобразност 

на решение № 158 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 

30.07.2020г. 

 С Решение №158, на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, 

ал.2 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. 

за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси, Общински съвет Балчик реши: 

 Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по Маршрутни разписания от 

общинската, областната и републиканската транспортни схеми, като делегира изпълнението на 

своите функции, относно възлагането на превозите и сключването на договори на кмета на 

Общината. 

 Поименно гласуване със „ЗА” – 11; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0,  

 Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения: 

 В нормативната уредба липсва правна норма, която да предоставя възможност на 

общинския съвет да делегира правомощията си относно възлагането на превозите на кмета на 

Общината. 

 Съгласно чл.17, ал.3 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 

автобуси, общинският съвет взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението 

на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета. Решението за възлагане на 

превозите по съществуващи автобусни линии се взема преди изтичането на срока на 

договорите, с които е възложено изпълнението на превозите, а когато договорите са прекратени 

по съответния ред - не по-късно от шест месеца от датата, на която са прекратени. Същото се 

взема от общинския съвет. Това означава, че общинския съвет може да делегира само 

изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета, като решението 

на общинския съвет трябва да има съдържанието, посочено в чл.17, ал.4 и 5 от Наредба № 2 от 

15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване 

на обществени превози на пътници с автобуси. 
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 С оглед гореизложеното и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във 

връзка с чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

   

 

              Н А Р Е Ж Д А М: 

 

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 158 по Протокол №11 от заседание на 

Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020 година, с указания за неговата отмяна. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателят на Общински съвет Балчик 

за сведение и изпълнение. 

 

 

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ 

 

За Областен управител на област Добрич 
(Съгласно Заповед №ЧР-04-3/23.07.2020г. 

на Областен управител на област Добрич)  

 

 

 

 

 

 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/

