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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  

 

№ РД-11-01-25 

 

Добрич  13.06. 2012 г. 

 Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите 

решения по Протокол № 9 от редовно заседание на Общински съвет – гр.Шабла, 

проведено на 30.05.2012 г., установих следното:  

С РЕШЕНИЕ №135: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с § 5, 

т.73 от Закона за устройството на територията, чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната 

собственост, чл.6, ал.2 от ППЗДС и докл. записка с вх.№ К-138/11.05.2012г. Общински 

съвет – Шабла: 

1.Обявява териториите-държавна собственост-ДГФ, част от къмпинг „Добруджа” 

гр.Шабла и къмпинг „Карвуна” с.Крапец за обекти от първостепенно значение за 

община Шабла,  както следва:   

 

Поземлени имоти ДГФ 

Къмпинг „Добруджа” 

гр. Шабла 

ДКА 

 

83017.506.399 3.918 

83017.506.100 5.053 

83017.506.108 1.725 

83017.506.572 0.271 

83017.506.570 1.612 

                  83017.55.168 4.099 

83017.506.573 0.081 

83017.506.575 1.203 

83017.506.433 0.094 

83017.506.124 11.310 

83017.506.110 2.151 

83017.506.101 0.368 

83017.506.125 10.771 

83017.506.133 0.430 

83017.506.153 5.923 

83017.506.375 2.604 

83017.506.579 3.096 
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83017.506.577 4.471 

83017.506.578 3.888 

83017.506.261 1.475 

 83017.506.12 3.352 

83017.506.437 1.338 

83017.506.436 3.084 

83017.506.123 3.983 

 83017.55.364 3.275 

 83017.55.367 2.747 

83017.55.368 2.955 

83017.55.365 2.137 

 87.414 

 

Поземлени имоти ДГФ 

Къмпинг „Карвуна” 

село Крапец 

ДКА 

 

39493.38.181 9.984 

39493.38.180 19.588 

39493.38.142 12.929 

39493.38.158 4.238 

39493.38.144 1.898 

39493.38.146 2.507 

ОБЩА ПЛОЩ/ДКА/: 51.144 

 

2.Възлага на Кмета на община Шабла да извърши последващите действия по 

съответните процедури. 

Считам решението за незаконосъобразно, до степен на нищожно, поради следните 

съображения: 

С Решение № 135 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Шабла, 

проведено на 30.05.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с § 5, т.73 

от Закона за устройството на територията, чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната 

собственост, чл.6, ал.2 от ППЗДС са обявени териториите-държавна собственост-ДГФ, 

част от къмпинг „Добруджа” гр.Шабла и къмпинг „Карвуна” с.Крапец за обекти от 

първостепенно значение за община Шабла. Решението е гласувано поименно с 11 гласа 

"за", "против" - 0 и "въздържали се"- 0 (при присъствали при вземането на решението 11 

общински съветници, от общо 13 такива). 

В конкретния случай като правно основание на взетото решение освен чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА, § 5, т.73 Закон за устройство на територията /ЗУТ/ са посочени чл.15, ал.1 и 

ал.2 от Закона за държавната собственост/ЗДС/ във връзка с чл.6, ал.2  от ППЗДС, 

съгласно които, имоти – частна държавна собственост се предоставят за управление на 

общините. 

По смисъла на § 5, т.73 ЗУТ , „Общински обекти от първостепенно значение” са: 

общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична 

мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и 
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други обекти - публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост за обекти от първостепенно значение. 

Видно от представените материали по гласуваното решение се установи, че имоти 

представляващи части от къмпинг „Добруджа” гр.Шабла и къмпинг „Карвуна”, намиращи 

се в община Шабла, обл.Добрич не са общинска, а държавна собственост, като правата за 

тяхното управление са предоставени на Министъра на земеделието и храните. 

Съгласно чл.54 от Закона за държавната собственост, безвъзмездното прехвърляне на 

собственост върху имот-частна държавна собственост, става след решение на 

Министерски съвет по предложение на Министъра на Регионалното развитие и 

благоустройството, чрез Областния управител, след получаване на положително 

становище от Министъра на земеделието и храните. 

От изложеното до тук следва извода, че Общински съвет – Шабла е приел едно 

незаконосъобразно решение, поради факта, че попада извън пределите на неговата 

компетентност, определена от ЗМСМА или друг нормативен акт.  

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 № 135 по Протокол № 9 от 

редовно заседание на Общински съвет – гр.Шабла, проведено на 30.05.2012 г., с указание 

за неговата отмяна. 

 

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

гр.Шабла и на деловодството за сведение и изпълнение. 

 

                       

                                                  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…………….(п)…......…….. 

         (ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ) 
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