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З А П О В Е Д  

                                                         № АдК-04-2 

Добрич  11.02.2021 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 Тервел, взети с Протокол № 1/28.01.2021 

г., констатирах незаконосъобразност на решение №1-10, с което Общински съвет Тервел 

задължава Кмета на община Тервел да включва общински съветници в комисиите по 

търговете и в комисиите по провеждане на обществени поръчки. 

 

С решение №1-10, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ПОДОСНКВОА, Общински съвет – 

Тервел РЕШИ: 

Задължава Кмета на Община Тервел да включва общински съветници в комисиите по 

търговете и в комисиите по провеждане на обществени поръчки. 

Решението е прието с 17 гласа „за“, 1 глас „против“, 0 гласа „въздържал се“. 

 

Решението е незаконосъобразно, поради следните причини: 

Липсват мотиви за приемане на решение №1-10. Решението е предложено на самото заседание 

на общинския съвет, без предварително да е включено в дневния ред, което е в противоречие с 

Правилника за дейността на общински съвет Тервел.  

Чл.71, ал. 1 от ПОДОСНКВОА гласи: В началото на заседанието се гласува дневния ред. 

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване 

само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието. 

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в 

гласувания дневен ред. 

Решение №1-10 не е включено в дневния ред. 
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Освен това, самото решение предвижда да се задължи кмета да включва общински съветници 

в състава на тръжните комисии и в комисиите за обществени поръчки, което излиза от 

правомощията на общинския съвет.  

Правомощията на общинския съвет са изчерпателно посочени в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.  

 

 

             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 №1-10 по Протокол №1 от заседание 

на  Общински съвет Тервел, проведено на 28.01.2021 година, с указания за неговата отмяна. 

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

за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

 

Областен управител на област Добрич 
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