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З А П О В Е Д  

 

№ АдК-04-71 

 

Добрич  12.02.2018 г. 

 

Във връзка с осъществявания 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 Шабла, взети с Протокол № 

37/30.01.2018г., констатирах частична незаконосъобразност на решение № 348.  

С Решение № 348, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

от ЗОС,  чл.56,  ал.1  и  чл.110 от НРПУРОИ, Общински съвет – Шабла:  

1.Дава съгласието си да се учреди възмездно право на строеж чрез публично 

оповестен конкурс, при приетите условия, за имоти частна общинска собственост, както 

следва: 

* ПИ 83017.503.3073 по К.К. на гр. Шабла, УПИ XVIII, кв. 14, целият с площ от 755 

кв.м, като одобрява оценката от лицензиран оценител в размер на 4 047.00 лв. /четири хиляди 

и четиридесет и седем, 0.00 лева/ без ДДС. 

* ПИ 83017.503.3074 по К.К. на гр. Шабла, УПИ XIX, кв. 14, целият с площ от 791 

кв.м., като одобрява оценката от лицензиран оценител в размер на 4 240.00 лв. /четири 

хиляди двеста и четиридесет, 0.00 лева/ без ДДС. 

* ПИ 83017.503.410 по К.К. на гр. Шабла, УПИ VIII, кв. 128, целият с площ от 959 

кв.м., като одобрява оценката от лицензиран оценител в размер на 5 140.00 лв. /пет хиляди 

сто и четиридесет, 0.00 лева/ без ДДС. 

2.Възлага на Кмета на община Шабла да извърши последващи действия. 

 Решението е незаконосъобразно в частта „при приетите условия“, поради следните 

съображения: 

 Решение №348 е прието по повод приетото по-горе Решение № 347 от заседание на 

Общински съвет Шабла, проведено на 30.01.2018г.  

 Настоящото решение е незаконосъобразно в частта „при приетите условия“, тъй като 

условията са заложени в Решение №347, което е незаконосъобразно и същото е върнато за 

ново обсъждане в общинския съвет, с указания за неговата отмяна. 

 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 
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              Н А Р Е Ж Д А М: 

 

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 348, в частта „при приетите условия“ 

по Протокол № 37 от заседание на Общински съвет Шабла, проведено на 30.01.2018 година, 

с указания за отмяна в посочената част. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Шабла 

за сведение и изпълнение. 

 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

Областен управител на област Добрич 
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