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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Д О Б Р И Ч  

                            

З  А  П  О  В  Е  Д  
 

№ АдК-04-1 
 

Добрич 09.02.2016 г. 

 
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на 

приетите решения по Протокол №5 от заседание на Добрички Общински съвет, проведено 

на 28.01.2016г., установих следното: 

С РЕШЕНИЕ №84: Добрички Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.5 от ЗОС и чл.45, ал.4 от Наредба №4 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Добрички Общински 

съвет, гр.Добрич,  дава съгласие 30 % от средствата, придобити от продажба и отдаване 

под наем на общински имоти в размер на 2 285 лв. да се предоставят на населеното място 

с кметски наместник с.Дряновeц, общ.Добричка, за изпълнение на дейности от местно 

значение. 

             Решение №84 е прието с явно поименно гласуване с 21 гласа “за”, 0 “против” и 0 

“въздържал се”, видно от приложения протокол №5/28.01.2016 г. Спазени са изискванията 

на чл.27, ал.4 и чл.5 от ЗМСМА, където ясно е регламентирано, че решенията на 

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

явно гласуване, с мнозинство повече от половината от общият брой на общинските 

съветници.  

 

Смятам, решението за незаконосъобразно, поради следните причини: 

 

          Видно от докладна записка с вх.№6489/10.12.2015 г. и строителна програма 

вх.№6490/10.12.2015 г., установих, че кметският наместник на с. Дряновец е поискал 30% 

от  средствата, придобити от продажба и отдаване под наем на общински имоти в размер 

на 2 285 лв. да се предоставят на населеното място за изпълнение на дейности от местно 

значение. 

             Съгласно чл.45, ал.4 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, кметовете на кметства внасят в общинските съвети 

докладни записки, придружени с протокол от Общото събрание на населението. При 

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

кметства и кметските наместници,  30% от  придобитите средства се предоставят на 

кметствата и населените места с кметски наместници с решение на общинските съвети, но 

при условие, че същите са представили докладна записка и протокол от проведено Общо 

събрание на населението. В настоящият случай кметския наместник на с. Дряновец не е 

представил протокол от Общото събрание на населението на населеното място. Така 

депозираните докладна записка и строителна програма от кметския наместник на с. 

Дряновец, не са достатъчна предпоставка за отпускане на 30 % средства за изпълнение на 

дейности от местно значение. Изрично и в условията на кумулативност са посочени 

документите, които трябва да бъдат представени пред Добрички Общински съвет към 

момента на приемане на Решение №84, а именно доклад и протокол от общото събрание 

на населението, съгласно чл.45, ал.4 от Наредба №4.  
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Липсата на проведено Общо събрание на населението на с. Дряновец за вземане на 

решение относно изразходването на предвидените средства, представлява съществено 

нарушение, което е довело до ограничаване на правото на пряко участие  на гражданите  в 

местното самоуправление. За гарантиране на това право и развитие на местната 

демокрация се създават правила и процедури, каквито са предвидени в чл.54 и сл. от 

Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 

Тяхното познаване и правилно приложение е допълнително условие за придържане към 

демократичните принципи за упражняване на властта и гражданския контрол върху нея. 

         При тези факти и обстоятелства, следва да се приеме, че Решение №84 е прието без 

съблюдаване на правилата, залегнали  в  чл.45, ал.4 от Наредба №4 на Добрички 

Общински съвет. При приемане на това решение, колективният орган  не е обсъдил 

липсата на протокол от Общо събрание на населението на с. Дряновец, както и 

последствията от непровеждането му.  От изложеното до тук следва извода, че към 

момента на вземане на Решение №84 не са били налице изискванията на законодателя за 

предоставяне на 30 % от средствата, придобити от продажба и отдаване под наем на 

общински имоти в размер на 2 285 лв.   

         Предвид горното намирам, че Добрички Общински съвет е приел изцяло 

незаконосъобразно решение, поради което следва същото да бъде отменено.  

        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 №84 по Протокол №5 на Добрички 

Общински съвет, проведено на 28.01.2016 г., с указание за неговата отмяна.  

 

          Копие от настоящата Заповед да се съобщи на Председателя на Добрички Общински 

съвет –гр. Добрич, чрез писмено съобщение. 

 

 

 

 

                                         ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…………(П)……......……. 

                                                                                                         (ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА) 
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