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З А П О В Е Д  

                                                            №АдК-04-38 

Добрич  17.12.2019 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 Шабла, взети с Протокол № 3/03.12.2019 

г., констатирах незаконосъобразност на решение №4, с което Общински съвет Шабла приема 

направените от комисията предложения за промяна на Правилникът за организацията и 

дейността на общинския съвет.  

С решение №4, на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общински съвет Шабла приема 

направените от комисията предложения за промяна в глава Ⅳ, глава Ⅵ, глава Ⅶ, глава Ⅷ, 

глава Ⅸ, глава Ⅺ, глава ⅫⅠ.  

Решението е прието – от 10 гласували – с 10 „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“ 

 

Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения: 

 

В Глава Ⅸ  

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ 

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Чл. 96, ал.4 Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от 

половината от всички общински съветници – 7. 

 

Противоречи на правните норми на Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, в частност на:  

чл. 45 (9) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно 

върнатия за ново обсъждане акт.  

       (10) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в 

закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници. 

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


   

 

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 

Стр. 2 

 

 

Съгласно ал. 9 на чл. 45 от ЗМСМА, ОбС може да отмени, да измени или да приеме, а не само 

да приеме, както е написано в чл. 96, ал. 4 от Правилника на ОбС Шабла. 

Другото противоречие със Закона е относно кворума. Повече от половината от общия брой 

общински съветници в Общински съвет Шабла е 6, а не 7, както е приел ОбС.  

Всички текстове в Правилника, относно мнозинството са незаконосъобразни.  

Целият чл. 5 от Правилника противоречи на нормите на чл. 27 от ЗМСМА.  

След измененията и допълненията на чл. 27 от ЗМСМА  ДВ. бр. 47 от 5 юни 2018 г., ясно се 

казва, 

                   (2) Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от 

половината от общия брой на съветниците. Повече от половината от общия брой на 

съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е 

по-голям от останалата част от общия брой на съветниците. 

(3) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече 

от половината от присъстващите съветници. Решенията са приети с мнозинство повече от 

половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите "за" общински 

съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници. Съветът 

може да реши гласуването да бъде и тайно. 

ОбС Шабла се състои от 11 общински съветника. Повече от половината е 6, а не 7, както смята 

ОбС. 

 

В Глава 11, чл. 126 По решение на Общото събрание на населението могат да бъдат избирани 

кметски съветници за подпомагане кмета на кметството при изпълнение на функциите му в 

следното кметство:  

Дуранкулак – 3 броя съветници 

 

Понятието „съветници“, които да подпомагат кмет на кметство не фигурира в правния мир. 

Вероятно общинските съветници от ОбС Шабла са имали предвид нещо различно, защото в 

нито един закон не е уредено кмет на кметство да има съветници. 

 

Друга незаконосъобразност е, че 30-дневния срок по чл. 26, ал.4 от ЗНА не е спазен и с това 

съществено е нарушена процедурата. 

 

 

             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 №4 по Протокол №3 от заседание на  

Общински съвет Шабла, проведено на 03.12.2019 година, с указания за неговата отмяна. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Шабла 

за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

 

Областен управител на област Добрич 
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