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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич
ЗАПОВЕД
№ АдК-04-5
Добрич, 22.03.2022 г.
Във връзка с упражнения контрол за законосъобразност на актовете на
Общински съвет Каварна по Протокол № 40 от заседание, проведено на 07.03.2022 г.,
установих следното:
С РЕШЕНИЕ № 428:
На основание чл. 21, ал.З от ЗМСМА, Общински съвет Каварна реши:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, съгласно Приложение 1.
Решението е незаконосъобразно поради следните съображения:
Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, преди внасянето на
проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят
на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с
мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20.
Според чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и
становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не пократък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в
мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но
не по-кратък от 14 дни.
Съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, след приключването на
обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на
нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на
съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за
неприетите предложения.
На 20.12.2021 г. на сайта на Община Каварна е публикуван проектът на
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,
но липсва публикация на справка за постъпилите предложения, след приключването на
обществената консултация, което представлява нарушение на императивната правна
норма на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове.
С оглед на горепосоченото 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:
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НАРЕЖДАМ:
Връщам за ново обсъждане Решение № 428 по протокол № 40 от заседание на
общински съвет Каварна, проведено на 07.03.2022 г., с указание за неговата отмяна.
Настоящата заповед да се съобщи **а Председателя на общински съвет Каварна.

ГАЛИН ГОСПОДИНОВ
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