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З А П О В Е Д  

                                                      №АдК-04-7 

Добрич  03.06.2022 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 Добрички Общински съвет, град Добрич, взети с 

Протокол № 42/25.05.2022 г., констатирах незаконосъобразност на решение №752, с което 

Добрички Общински съвет, град Добрич дава съгласие община Добричка да  осигури 

собствено финансиране в размер до 112 500 лв. 

 

С решение № 752, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Добрички 

общински съвет , гр. Добрич: 

1. Дава съгласие община Добричка да кандидатства с проектно предложение пред 

Национален доверителен екофонд (НДЕФ) по Инвесттиционна програма за климата – 

Схема за насърчаване на електрически превозни средства. 

2. Дава съгласие община Добричка да осигури собствено финансиране в размер до 

112 500 лв. за реализиране на дейностите по проекта по Бюджет 2022 година. 

3. Възлага на кмета на община Добричка последващи законови действия. 

С явно гласуване с 20 гласа „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържал се“ – решението се приема. 

 

Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения:  

Решението е взето на правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА.  

С решението, общинският съвет дава съгласие община Добричка да осигури собствено 

финансиране в размер до 112 500 лв. за реализиране на дейностите по проекта по Бюджет 2022 

година, т.е. решението касае годишния бюджет на общината, тъй като средствата следва да се 

осигурят именно от него. Следователно правното основание трябва да е чл. 21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА  - ОбС приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите 

по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените 
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места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни 

разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, 

осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.  

Съгласно чл. 27, ал. 5 ЗМСМА, решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 

14 и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. 

 

 

             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 № 752  по Протокол №42 от заседание 

на  Добрички Общински съвет, град Добрич, проведено на 25.05.2022 година, с указания за 

неговата отмяна. 

 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Добрички Общински 

съвет, град Добрич за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

ГАЛИН ГОСПОДИНОВ 

 

Областен управител на област Добрич 
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