РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

З А П О В Е Д
№ АдК - 04 - 1
Добрич,12.01.2021 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
Каварна, констатирах незаконосъобразност на решение № 211 по Протокол №21 от
заседание на Общински съвет Каварна, проведено на 29.12.2020 г.
С решение №211 на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Чл. 8 ал. 1,2 и 3 от Закона за
общинската собственост, Чл. 1. ал. 1, 2 и Чл. 93 ал. 3 от НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Общинският съвет – Каварна е решил:
1. Приема за информация писмо от Министерство на регионалното развитие
и благоустройството с вх. № 684/14.12.2020 и писмо от Министерството на туризма с
вх. № 684-01/15.12.2020.
2. Възлага на Кмета на община Каварна да предприеме всички законови
действия по установяването на фактическия начин на трайно ползване, наличие без
законно основание на завземане на общински имоти с идентификатори 72693.600.121 и
72693.600.122 по КККР на с. Топола община Каварна, област Добрич за периода от
приемането на СпКР на Морски плаж „Нос Иканталък“ – 2015г. до 2020г. и да запознае
Общинския съвет – Каварна и компетентните органи с установеното.
Поименно гласуване със „ЗА“ – 8; „ПРОТИВ” – 1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5
Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения.
Като основание за приемане на решението са посочени чл.21, ал.1, т.8,т.23 и
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно
Закона за местната администрация и местното самоуправление - чл.27 ал.4 „ (Изм. - ДВ,
бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от
27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Решенията на
общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 и по чл. 21а, ал. 3 се
вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Решенията
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са приети с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, когато
броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от останалата част от общия
брой на общинските съветници.“
Общия брой на избраните общински съветници в общински съвет на Община
Каварна е 17 души, на заседанието са присъствали 16 души, а за решение №211 са
гласували 8 „за“, 1 „против“ и 5 „въздържал се. При положение, че няма мнозинство
повече от половината от общия брой на съветниците, решението е взето в нарушение на
императивната законова разпоредба и следва да бъде отменено.
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 № 211 по Протокол №21 от
заседание на Общински съвет Каварна, проведено на 29.12.2020 година, с указания за
неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински
съвет Каварна за сведение и изпълнение.

С уважение,
КРАСИМИР КИРИЛОВ
Областен управител на област Добрич
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