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З А П О В Е Д  

№ АдК-04-34 

Добрич  21.10.2019 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 Генерал Тошево, взети с Протокол № 

8/16.10.2019 г., констатирах незаконосъобразност на решение №8-4, т.2 с което Общински 

съвет Генерал Тошево задължава Общинска администрация да остойности направеното 

предложение и да внесе докладна на следващото заседание на Общински съвет. 

 С решение №8-4, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал 

Тошево реши: 

         1. Отменя решение №7-5 от 08.10.2019 г. на Общински съвет Генерал Тошево 

         2. Общински съвет Генерал Тошево задължава Общинска администрация да остойности 

направеното предложение и да внесе докладна на следващото заседание на Общински съвет. 

 

Решението е прието – от 9 гласували – с 9 гласували „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“. 

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

           Липсват фактически и правни основания за приемане на т. 2 от Решение 8-4, което води 

практически до невъзможност да се определи волята на органа. В случая е налице пълна 

невъзможност да се установи по кой ред Общински съвет Генерал Тошево е приел втората 

част на решението си. На какво правно основание се позовава. И от къде черпи правата си. 

          Липсват мотиви за вземането на решението.  Липсата на мотиви към решението води до 

невъзможност да се извърши преценка за съответствие на взетото решение с правните норми. 
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             Липсва докладна записка, остава неясно кой е внесъл проекта на решението, което 

води до нарушение на разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет Генерал Тошево за внасяне на материали за разглеждане на 

заседание на Общинския съвет.  

 

             Не е спазена разпоредбата на чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет Генерал Тошево, в която е регламентирано, че в дневния ред могат да 

бъдат включени само  материали, по които са приети решения/становища на комисиите на 

Общинския съвет.  

 

            Общински съвет Генерал Тошево, с приемане на Решение 8-4, т. 2, излиза от 

правомощията си, уредени в чл. 21 от ЗМСМА. Решение, прието от некомпетентен орган е 

нищожно. 

 

             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 №8-4 по Протокол №8 от заседание на  

Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 16.10.2019 година, с указания за неговата 

отмяна. 

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

съвет за сведение и изпълнение. 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

 

Областен управител на област Добрич 
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