РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

ЗАПОВЕД
№ АдК-04-51
Добрич 23.10.2020 г.
Във връзка с осъществявания 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 Шабла, взети с Протокол № 16/12.10.2020г.,
констатирах незаконосъобразност на решение № 142.
С решение №142 Общински съвет Шабла на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във
връзка с докл. записка с вх.№ К-137/01.10.2020 г., Общински съвет – Шабла:
1.Утвърждава две награди по 500./петстотин/ лв. както следва:
1.1. На СУ“ Асен Златаров“ гр. Шабла за участие на УТФ“ Пърпъл Уондърс“ в първия
онлайн ТФ ФЕСТ 2020 г. „Млад предприемач“ и класирал се на първо място за „Най-добри
рекламни материали“.
1.2. На ОУ“ Кл.Охридски“ с. Дуранкулак за Ж Г П класирала се на първо място на
областен кръг на международен конкурс за рисунка „С очите си видях бедата- Добрич 2020“.
2.Наградите да бъдат връчени на 1 ноември 2020 г. за Деня на народните будители.
3.Възлага на Кмета на община Шабла да извърши последващите действия.
Решението е незаконосъобразно, поради неспазване на административно
производствените правила за издаване на нормативен акт, по следните съображения:
Същото е прието на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с докладна записка с Вх.№ К-137/01.10.2020 г.. По своята
същност решението касае разпореждане с общински средства и като правно основание за
приемането му следваше да бъде посочено и т.6 на чл.21 ал.1 от ЗМСМА и съответно
гласуването следваше да бъде извършено поименно .В основанието за приемане на решението
след „Чл.21 ал.1 от ЗМСМА“, следваше да бъде записано, във връзка с точка 6 и 23 от ЗМСМА.
Ето защо при приемане на настоящото решение е допуснато нарушение на разпоредбата
на чл. 27, ал. 5 ЗМСМА, предвиждаща решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9,
10, 14 и 15 ЗМСМА да се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието. В случая, като правно основание за издаването на решението е посочено чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА, а е пропуснато да бъде посочено и т.6 на чл.21 ал.1 от ЗМСМА . Решението е
следвало да се приеме чрез поименно гласуване, което да бъде отразено в протокола. Видно от
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изпратения протокол от проведеното на 12.10.2020г. заседание на Общински съвет Шабла,
решението №142, е взето не с поименно гласуване, а с обикновено отразяване на броя на
гласувалите за приемането му и липса на отрицателен вот и въздържали се. Това представлява
съществено нарушение на административно производствените правила - отменително основание
по чл. 146, т. 3 АПК.
Като не е изпълнил посочените процедурни правила, Общински съвет Шабла е приел
Решение №142 при допуснати съществени процесуални нарушения, обосноваващи
незаконосъобразност на акта, водеща до неговата отмяна.
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 № 142 по Протокол № 16 от заседание на
Общински съвет Шабла, проведено на 12.10.2020 година, с указания за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Шабла за
сведение и изпълнение.
КРАСИМИР КИРИЛОВ
Областен управител на област Добрич
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