
 

 

 

 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  

 

             № АдК-04-13 

 

Добрич, 16.01.2018 г. 

 

Във връзка с упражнения контрол за законосъобразност на актовете на Добрички 

общински съвет по Протокол № 31 от заседание, проведено на 10.01.2018 г., установих 

следното: 

С Решение № 677: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 

5 от ЗОС и чл. 47, ал. 4 от Наредба №4 на Добрички общински съвет дава съгласие 30 % 

от средствата придобити от продажба или отдаване под наем на общински имоти да се 

предоставят на кметство с. Дончево и се използват през 2018 година за изпълнение на 

дейности от местно значение, както следва: 

1. Закупуване на материали за направа на козирка на съблекалнята на стадиона, 

оградна мрежа и направа на пейки. 

2. Закупуване на дървен материал за направа на скари между жп релсите, бетон и 

арматура за изливане на пътека от спирката до първия коловоз. 

3. Закупуване на кошчета за отпадъци /металната част/. 

4. Направа джобове за контейнерите по ул. Първа и ул. Пета. 

II. Възлага на кмета на община Добричка последващите законови действия. 

.  

Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения: 

 

  Съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за общинската собственост общинският съвет 

определя имотите на територията на общината, извън имотите по чл. 12, ал. 2, които се 

предоставят за управление на съответните кметове на райони и на кметства. При 

продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на 

райони или на кметства, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от продажбата 

или от отдаването под наем, се превеждат по сметка на района или на кметството по 

местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от 

местно значение, определени от общинския съвет. 

 Решение № 677 противоречи на чл. 8, ал 5 от ЗОС, тъй като в него е посочено, че на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 8, ал. 5 от ЗОС и чл. 47, ал. 4 от Наредба №4 

на Добрички общински съвет, дава съгласие 30 % от средствата, придобити от продажба и 

отдаване под наем на общински имоти да се предоставят на  кметство с. Дончево и се 

използват през 2018 година за изпълнение на дейности от местно значение. 

         Предвид изложеното, решението следва да бъде върнато за ново обсъждане, с 

указания за неговата отмяна. 



 

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 

е-mail: governor@dobrich.government.bg    
web: www.dobrich.government.bg 

 

С оглед на горепосоченото 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 № 677 по Протокол № 31 от заседание на 

Добрички общински съвет , проведено на 10.01.2018 г.,  с указание за неговата отмяна. 

       Настоящата заповед да се съобщи на Председателя на  Добрички общински съвет 

                      

 

    

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

Областен управител на област Добрич 
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