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З А П О В Е Д  

 

    № АдК-04-22    

 

Добрич 05.05.2020 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 гр. 

Добрич, констатирах незаконосъобразност на Решение № 8-5 по Протокол №8 от 

заседание на Общински съвет гр. Добрич, проведено на 28.04.2020 година. 

С Решение №8-5, Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната одобрява разходите за 

командировки на Кмета на Община град Добрич и на Председателя на Общински съвет 

град Добрич за периода от 01 януари 2020г. до 31 март 2020 година (пътни, дневни и 

квартирни пари), съгласно Приложение №1 и Приложение №2.   

Решението е прието с явно гласуване с 32 - „ЗА“; 0 - „ПРОТИВ“; 0 - 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“. 

Същото е незаконосъобразно, поради следните съображения: 

С настоящото решение, Общински съвет Добрич одобрява разходите за 

командировки на Кмета на Община град Добрич и на Председателя на Общински съвет 

град Добрич за първото тримесечие на 2020 година. Като правно основание за приемането 

на решението е посочена разпоредбата на чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в 

страната. Съгласно чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на правомощията си по ал. 1 

общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и 

обръщения. Според чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, за министрите, 

ръководителите на ведомства и предприятия, областните управители, председателите на 

общинските съвети и кметовете на общини писмена заповед за командироване не се 

издава. Разходите за командировките на тези лица се изплащат въз основа на представени 

документи, изискващи се по тази наредба. След изтичане на всяко тримесечие се изготвя 

писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния 
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колективен орган, а когато няма такъв - от длъжностното лице, с което е сключен 

съответният договор, или от упълномощено от него лице. Решение №8-5 е прието с явно 

гласуване 32 гласа – „за“; 0 гласа – „против“, 0 гласа – „въздържал се“. 

Видно от предметното съдържание на решението, с него се одобряват разходите за 

командировки на Кмета на Община град Добрич и на Председателя на Общински съвет 

град Добрич. Решението представлява административен акт, обективиращ волеизявление 

на административен орган, което по съдържание е насочено към изменение на годишния 

бюджет на Община Добрич за 2020 г., свързан с финансиране на извършени разходи по 

командироване по отношение на разходната му част, както и осъществяването на 

контрола върху тези разходи и е 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.  

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

приемане на решението, 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 изцяло. Видно от изпратения протокол от проведеното на 28.04.2020г. заседание 

на Общински съвет Добрич, решение № 8-5 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.  Безспорно е, че настоящото решение се засягат въпроси свързани с 

изменението на общинския бюджет и неговият контрол, които се вписват в хипотезата на 

чл. 21 т. 6 от ЗМСМА, поради което същото 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 № 8-5 по Протокол №8 от 

заседание на Общински съвет гр. Добрич, проведено на 28.04.2020 година, с указания за 

неговата отмяна. 

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 

 

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

