РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

З А П О В Е Д
№ АдК-04-7
гр. Добрич, 02.05.2017 г.

Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на
приетите решения по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет - Каварна,
проведено на 25.04.2017 г., установих следното:
С РЕШЕНИЕ № 298:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет Каварна реши :
1. Дава съгласие да бъдат предоставени безвъзмездно средства под формата на
субсидия в размер на 4 500 лв. на Сдружение „Ротари клуб – Каварна“ за
изпълнението на проект DG 1602/19.11.2016 г. за „Доставка и инсталиране на
системи за пречистване и филтриране на питейна вода в училище на територията
на гр. Каварна и гр. Шабла“.
2. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички последващи действия,
произтичащи от настоящето решение.
Приетото Решение № 298, по Протокол № 21, от проведеното заседание на
Общински съвет - Каварна на 25.04.2017 г. е незаконосъобразно, поради следните
съображения:
Действително, Общински съвет Каварна има функционалната компетентност и
правната възможност да взема решения свързани с приемането и изменението на
годишния бюджет на общината. В правомощията на Общински съвет Каварна е и да
се разпорежда с общинско имущество. Без значение е дали това имущество е движимо
или недвижимо, по аргумент на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
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Общински съвет Каварна гласувайки с шестнадесет гласа „за“ - Решение № 298
по Протокол № 21, на проведеното заседание на 25.04.2017 г., не се е съобразил с
изричната разпоредба на чл. 65, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация. Съгласно горепосочената разпоредба, Кмета на Община Каварна или
общински съветник може да предлага за включване на неотложни въпроси в дневния
ред след срока по чл. 64, ал. 1 от горепосочения правилник, ако те се регистрират при
звеното по чл. 29 а, ал. 2 от ЗМСМА и не по-късно от 12.00 часа на предхождащия
заседанието ден. Видно от подадено придружителното писмо от Кмета на Община
Каварна, с което се предоставя за включване в дневния ред на докладна записка,
относно приемане на решение за престиране на субсидия на Сдружение „Ротари клуб
– Каварна“, за осигуряване на участие на Общината, като партньор по проект DG
1602/19.11.2016 г. за „Доставка и инсталиране на системи за пречистване и
филтриране на питейна вода в училищата на територията на гр. Каварна и гр. Шабла“
е с изходящ № РД-01-2225 от 25.04.2017г., под регистратурата на Община Каварна.
Що се отнася до придружителното писмо, същото е входирано от Общински съвет
Каварна под входящ № 158 от 25.04.2017 г.
Докладната записка внесена за разглеждане от Кмета на Община Каварна пред
Общински съвет е със изходящ № РД-01-2225 от 25.04.2017 г. Същата е входирана от
Общински съвет Каварна под № 157 от 25.04.2017 г.
Заседанието на Общински съвет Каварна е проведено на 25.04.2017 г., тоест
непосредствено преди него е внесена докладната записка от г-жа Нина Ставрева, кмет
на Община Каварна и същата е разгледана от общинския съвет. За да е била спазена
нормата на чл. 65, ал. 1 от горепосочения правилник, е трябвало докладната да се внесе
при звеното по чл. 29 а, ал. 2 от ЗМСМА до 12.00 ч. на предхождащия заседанието ден,
а това е дата 24.05.2017 г. Тоест докладната е внесена не на предхождащия заседанието
ден, а непосредствено преди неговото започване, което е нарушение на приетия
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, по аргумент на чл. 65, ал. 1 от същия.
Също така, според разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК фактическите и
правни основания за издаване на административен акт са съществено условие за
неговата редовност. Такива не могат да се извлекат и от приложените към преписката
писмени документи, напротив те доказват, че Общински съвет Каварна приема
решение несъобразено с материално-правната норма
на приетия и действащ
правилник, а именно чл. 65, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация.
С оглед горното и на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2 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 № 298 по Протокол № 21 от
заседание на Общински съвет Каварна, проведено на 25.04.2017 година, с указания за
неговата отмяна.
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Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Каварна за сведение и изпълнение.

САЛИ ФЕИМ
За Областен управител на област Добрич,
съгласно Заповед № ЧР-04-11/28.04.2017 г.
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