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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-11-01-42 

 

Добрич  05.09. 2012 г. 

 

 Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите 

решения по Протокол № 14 от редовно заседание на Общински съвет – гр.Шабла, 

проведено на 31.08.2012 г., установих следното:  

 С РЕШЕНИЕ №209: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.60, ал.1 от АПК, 

Общински съвет гр.Шабла: 

 Дава съгласие за предварително изпълнение  на Решение № 208 от 31.08.2012г., тъй 

като определя проект ” Повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище 

„ЗОРА 1894”, гр. Шабла” като приоритетен съответстващ на: 

- Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. 

- Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места” 

Предварителното решение на Общински съвет гр. Шабла е свързано със следните 

мотиви: 

 Ремонтът на читалищната сграда ще позволи възстановяване и запазване на 

автентичния облик и дух на читалището като предпоставка за осигуряване на по високо 

качество на живот и нови възможности за социално и културно развитие на общността. 

 Ще се подобри привлекателността и конкурентоспособността на града с цел 

осигуряване на достъп до основни образователни и културни услуги в гр. Шабла 

 Ще се подобри визията на региона с цел привличане на повече посетители и 

външни инвеститори. 

 Ще се ускорят процесите на развитие на местната икономика и ще се стопира 

бързото обезлюдяване на региона. 

Предвид гореизложеното и наближаващото стартиране на Проекта Общински съвет 

гр. Шабла е мотивиран да допусне предварително изпълнение на предходното решение 

съгласно чл. 60 ал. 1 от АПК. 

Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения: 

С Решение № 209 по Протокол № 14 от извънредно заседание на Общински съвет – 

гр.Шабла, проведено на 31.08.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 

от АПК, общинския съвет е дал съгласие за предварително изпълнение на Решение № 208, 

определяйки проект ” Повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище 

„ЗОРА 1894”, гр. Шабла”, като приоритетен. Решението е гласувано поименно с 9 гласа 

"за", "против" - 0 и "въздържали се"- 1 (при присъствали при вземането на решението 10 

общински съветници, от общо 13 такива). 

Като правно основание на взетото решение освен чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА е 

посочена и разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК. Тази разпоредба предвижда възможността 

административният орган да включи в административния акт предварителното му 

изпълнение при условията, посочени в цитираната норма, а именно: 1. когато това се 

налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено 
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важни държавни или обществени интереси, 2. при опасност, че може да бъде осуетено или 

сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може 

да последва значителна или трудно поправима вреда, 3. по искане на някоя от страните-в 

защита на особено важен неин интерес. Това са материалните предпоставки и при 

наличието на някоя от тях е допустимо включване на разпореждане за предварително 

изпълнение на административния акт.  

В конкретния случай Общински съвет – гр.Шабла е приел решение с което е 

допуснал предварително изпълнение на предходното свое решение с № 208, и преценката 

следва да е налице ли е необходимост от защита на особено важен интерес, както изисква 

предложение последно на чл. 60, ал. 1 АПК. От представените материали по гласуваното 

решение, се установява, че не са изпълнени предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК, при 

наличието на които органът може да допусне предварително изпълнение на акта. 

С оглед на гореизложеното и вземайки предвид факта, че решение № 208 по 

отношение на което е допуснато предварително изпълние е върнато със Заповед № РД-11-

01-41/05.09.2012г. на Областен управител на област Добрич, като незаконосъобразно, 

считам, че е отпаднала необходимостта от вземане на решение за допускане на 

предварително изпълнение на акта на основание чл.60, ал.1 от АПК.  

Предвид горното намирам, че Общински съвет – гр.Шабла следва да отмени 

решение № 209 по Протокол № 14 от извънредно заседание на Общински съвет – 

гр.Шабла, проведено на 31.08.2012 г. 

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 № 209 по Протокол № 14 от 

извънредно заседание на Общински съвет – гр.Шабла, проведено на 31.08.2012 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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