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З А П О В Е Д  

№ АдК-04-27 

Добрич 12.05.2020 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 Каварна, взети с Протокол № 

11/28.04.2020г., констатирах незаконосъобразност на решение № 89, с което Общински съвет 

Каварна определя Елена Балтаджиева – кмет на община Каварна, да представлява общината в 

Общото събрание на Варненски черноморски туристически район. 

 С решение №89, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация  и  чл. 33, ал. 3, от Закона за туризма, Общински съвет Каварна 

определя Елена Балтаджиева – кмет на община Каварна, да представлява общината в Общото 

събрание на Варненски черноморски туристически район. 

 Решението е прието със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”. 

 Същото е незаконосъобразно, поради следните съображения: 

 При приемане на настоящото решение е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 

27, ал. 5 ЗМСМА, предвиждаща решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 

14 и 15 ЗМСМА да се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от 

заседанието. В случая, като правно основание за издаването на решението е посочена 

разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА, поради което решението е следвало да се приеме 

чрез поименно гласуване, което да бъде отразено в протокола. Видно от изпратения  протокол 

от проведеното заседание на 28.04.2020г., решението с което Общински съвет Каварна 

определя Елена Балтаджиева – кмет на община Каварна, да представлява общината в Общото 

събрание на Варненски черноморски туристически район, е взето не с поименно гласуване, а с 

обикновено отразяване на броя на гласувалите за приемането му и липса на отрицателен вот и 

въздържали се. Същото представлява нарушение на административнопроизводствените 

правила - отменително основание по чл. 146, т. 3 АПК. Безспорно е, че настоящото решение 

попада в хипотезата на т.15 на чл.21, ал.1 от ЗМСМА, съгласно която общинския съвет приема 

решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и 

в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях. 
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Именно, това е сторил Общински съвет Каварна, като е определил кмета на общината за 

представител в Общото събрание на Варненски черноморски туристически район, поради което 

решението следва да бъде прието с поименно гласуване, което се отразява в протокола от 

заседанието.  

 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 № 89 по Протокол № 11 от заседание на 

Общински съвет Каварна, проведено на 28.04.2020 година, с указания за неговата отмяна. 

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

за сведение и изпълнение. 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

 

Областен управител на област Добрич 

 

 

 

 

 

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

