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З А П О В Е Д  

№ АдК-04-37 

Добрич  28.11.2019 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 № 

2/18.11.2019 г., констатирах незаконосъобразност на решение №2-8, с което Общински съвет 

Генерал Тошево създава временна комисия със задача да изготви Правилник за организацията 

и дейността на Общински съвет Генерал Тошево. 

 С решение №2-8, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал 

Тошево реши: 

Създава временна комисия в състав: 

 

Председател  1. Георги Николаев Тодоров – общински съветник 

и членове:              2. Ганка Колева Феодорова – общински съветник 

    3. Михаил Герасимов Михайлов – общински съветник 

    4. Росица Иванова Стоянова – общински съветник 

    5. Росен Димов Власев – общински съветник 

    6. юрист на общината 

    7. юрист на общината 

 

със задача в срок до следващо заседание на Общински съвет да изготви Правилник за  

организацията и дейността на Общински съвет Генерал Тошево. 

 

         Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се”. 

 

    Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения: 

 

    Не е спазена разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, която гласи: 
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Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии.  

Законът ясно регламентира законния състав на комисиите на общинските съвети. Задължително 

е членовете на комисиите да са общински съветници. 

В случая законът не е спазен като за членове се избират лица, които не са от състава на 

общинския съвет. 

Другата разпоредба, която не е спазена – чл. 25, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Генерал Тошево. Тя гласи: 

Всяка постоянна комисия към Общинския съвет се състои от 5 /пет/ общински съветника. В 

случая решението е за временна комисия, но според чл. 29. ал. 4 от същия правилник, правилата за 

работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия. 

 

 

             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 №2-8 по Протокол №2 от заседание на  

Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 18.11.2019 година, с указания за неговата 

отмяна. 

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

Тошево за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 
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