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З А П О В Е Д  

 

№ АдК-04-15 

 

Добрич  12.03.2020 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 гр. Добрич, взети с Протокол № 

5/28.02.2020г., констатирах незаконосъобразност на решение № 5-35, в частта по т. 2, с което 

Общински съвет Добрич „дава съгласие за осигуряване на необходимия собствен принос в 

размер до  113 000 лева към бюджета на проекта.“ 

     С решение №5-35, Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация: 

 1. Дава съгласие за кандидатстване с проект за финансиране чрез Инвестиционна 

програма за климата за 1 бр. хибридно превозно средства (plug in) и 1 бр. електрическо превозно 

средство. 

 ГЛАСУВАЛИ: „ЗА“ -  18; „ПРОТИВ“ - 6; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 
 2. Дава съгласие за осигуряване на необходимия собствен принос в размер до 113 000 

лева към бюджета на проекта. 

 3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона 

действия по изпълнение на решението. 

 ЦЯЛОСТНО ГЛАСУВАНЕ: „ЗА“ -  18; „ПРОТИВ“ - 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 9. 

 Решението е незаконосъобразно по отношение т.2, поради следните съображения: 

 С т.1 от решението, Общински съвет Добрич дава своето съгласие за кандидатстване с 

проект за финансиране чрез Инвестиционна програма за климата за 1 бр. хибридно превозно 

средства (plug in) и 1 бр. електрическо превозно средство. Като правно основание за приемането 

на решението е посочена разпоредбата на чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Съгласно чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинския 

съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност 

на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на 

територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на 
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общината след съгласуване с областния управител. Решението по т.1 е прието с 18 гласа – „за“; 6 

гласа – „против“, 8 гласа – „въздържал се“, което е с необходимото мнозинство, съобразно 

разпоредбата на чл.27, ал.3 от ЗМСМА, а именно - повече от половината от присъстващите 

общински съветници.  

 С т.2 на решението, общинския съвет дава своето съгласие за осигуряване на 

необходимия собствен принос в размер до 113 000 лева към бюджета на проекта.  

 Решението по т.2 обективира волеизявление на колективния орган, което по съдържание 

е насочено към изменение на годишния бюджет на Община Добрич за 2020 г., в изпълнение на 

нормативно предоставено на този орган правомощие по чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА. Съгласно 

същата разпоредба общинския съвет приема и изменя бюджета на общината, осъществява 

контрол и приема отчета за изпълнението му. Решенията на общинския съвет по посочения текст 

от ЗМСМА се приемат въз основа и в рамките на изпълнение на нормативни актове от по-висок 

ранг - Законът за държавния бюджет за съответната година и Законът за публичните финанси. С 

оглед правната природа на тези решения те имат еднократно правно действие - в рамките на 

съответната бюджетна година, като с оглед на обществените отношения, които регулират, 

същите засягат неопределен брой лица. 

 Що се отнася до изискванията на ЗМСМА, касаещи процесуалните правила за приемане 

на решението по т.2, визирани в чл. 21, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, а именно, че решенията на 

общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 и по чл. 21а, ал. 3 се вземат с 

мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, като решенията са приети с 

мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите 

"за" общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските 

съветници, както и че решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се 

приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, то от 

представените доказателства, се установява, че тези изисквания не са спазени. Видно от 

представения протокол общия брой общински съветници в Общински съвет Добрич е 41, като 

необходимия брой за приемането на решението е 21 гласа. Решението е взето с 18 гласа "за", 4 

"против" и 9 "въздържали се" в противоречие със законовата разпоредба. Не е спазено и 

изискването за поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието. Законовите 

разпоредби са императивни и нарушението им води до незаконосъобразност на постановения 

административен акт. 

 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 № 5-35, в частта по т.2  по Протокол № 5 

от заседание на Общински съвет гр. Добрич, проведено на 28.02.2020 година, с указания за 

отмяна в частта по т.2. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет гр. Добрич 

за сведение и изпълнение. 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

 

Областен управител на област Добрич 
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