
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

З А П О В Е Д

№ АдК-04- ..У...

Добрич 03.02.2023

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 
Крушари, констатирах незаконосъобразност на решение № 1-13 от заседание на 
Общински съвет Крушари, проведено на 26.01.2023 г.

Общински съвет Крушари е приел:
Решение №1 -  13 , с което:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Крушари дава съгласие Община Крушари да кандидатства с проектно предложение 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено 
осветление в Община Крушари“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, 
компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3, чрез покана за 
директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни 
системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за 
възстановяване и устойчивост - покана 1

2. Дава съгласие Община Крушари да поеме задължение за период от 5 години 
след приключване на проекта за извършване на ежегодни вноски във Фонда за 
декарбонизация в размер на 10 % от действително получения размер на безвъзмездна 
помощ по настоящия проект.

3. Възлага на Кмета всички необходими последващи действия.
Явно гласуване:

със „ЗА“ -1 3 ; „ПРОТИВ” -  0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -  0

Решението е незаконосъобразно , поради следните съображения.

В решението е посочено като правно основание за приемането му чл.21, ал.1, 
т.23 и ал.2 от ЗМСМА. По своята същност в т.2 решението касае разпореждане с 
общински средства и като правно основание за приемането му следва да бъде посочено 
и чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА и съответно гласуването следва да бъде извършено 
поименно. В случая явното гласуване представлява съществено процесуално 
нарушение, поради което решението следва да бъде отменено.

9300 Добрич, ул. Независимост 5 
тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 

e-mail: governor@dobrich.govemment.bg 
web: www,dobrich,govemment.bg

mailto:governor@dobrich.govemment.bg


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- 13 по Протокол №1 от 
заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 26.01.2023 година, с указания за 
неговата отмяна.

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински 
съвет Крушари за сведение и изпълнение.
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