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З А П О В Е Д 

№АП-03-14-182 

Смолян,15.06.2020 г. 

  

 

 В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-902/08.06.2020г. е 

постъпило Решение №З 108, прието от Общински съвет – Златоград на заседание, 

проведено на 28.05.2020 г. по Протокол № 12. 

 След като извърших проверка и преценка на същото относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

С Решение № З 108/28.05.2020г. съветът, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местна администрация е упълномощил  д-р Ерол 

Реджеб Чинар за Представител на Общински съвет – Златоград в комисията за 

провеждане на открит конкурс за заемане на длъжностите Началник на отделения в 

МБАЛ“ Проф. д-р Асен Шопов“ гр. Златоград 

 Решение №З 108/28.05.2020г. на Общински съвет – Златоград е 

незаконосъобразно, предвид следните съображения:  

 Съгласно нормата на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, посочена като правно основание за приемане 

на решението, общински съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са 

от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на 

определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, 

кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след 

съгласуване с областния управител.  

 Видно от цитираната разпоредба същата не дава правомощие на съвета да 

определя представител на общински съвет, който да вземе участие в  комисията за 

провеждане на открит конкурс за заемане на длъжностите Началник на отделения в 

МБАЛ“ Проф. д-р Асен Шопов“ гр. Златоград. 

 Общински съвет – Златоград следва да има предвид, че съгласно  нормата на 

чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за създаване, 

преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира 

представителите на общината в техните органи. Под представители на общината 

законът има предвид кмета на общината или служители от съответната общинска 

администрация, съгласно структурата на администрацията, но не и лица извън нея, 

които биха били представители на други органи,  а не на общината.  

 В подкрепа на посоченото е и чл.44, ал.1, т.15 от ЗМСМА, съгласно който 

кметът на общината представлява общината пред физически и юридически лица и пред 

съда. Следователно представител на Община Златоград в комисията за провеждане на 

открит конкурс за заемане на длъжностите Началник на отделения в МБАЛ „Д-р Братан 

Шукеров” АД – Смолян трябва да е кметът на общината или определен от съвета 

служител/работник от общинската администрация.  
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 В подкрепа на посоченото е обстоятелството, че кметът на общината и 

общинският съвет са отделни и самостоятелни органи, а именно кметът на общината е 

орган на местната администрация, а общинският съвет – орган на местното 

самоуправление. 

 Предвид изложеното, Решение № З 108/28.05.2020г. на Общински съвет – 

Златоград е постановено в нарушение на материалния закон – чл. 21, ал.1, т.9 от 

ЗМСМА, поради което същото се явява незаконосъобразно. 

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в 

горепосоченото решение на Общински съвет – Златоград може да бъде отстранена чрез 

ново обсъждане на същото на заседание на общинския съвет.  

Поради това и на основание чл.32, ал.2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл.31, 

ал.1, т.5 от ЗАдм. и чл.45, ал.4 от ЗМСМА. 

 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 

Връщам Решение № З 108/28.05.2020г. на Общински съвет – Златоград, като 

незаконосъобразно за ново обсъждане в 14 – дневен срок от получаването му.  

Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Златоград за 

изпълнение, а на Кмета на Община Златоград за сведение. 

 
 

 

 

 

 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/    

Областен управител  

 
 

 

 

 

Съгласувал:: 

Ема Миткова 

Директор на Дирекция “АПО,Ф и УС“ 

 

 

Изготвил: 

Люба Пеева 

Главен юрисконсулт    


