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З А П О В Е Д 

№ АП-03-14-492 

Смолян, 19.12.2019г. 

 

 

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-2240/12.12.2019 г. са   

постъпили Решение № 23, Решение № 24 и Решение № 25 приети от Общински съвет – 

Доспат на заседание, проведено на 02.12.2019 г. по Протокол № 2. 

След като извърших проверка и преценка на същите относно тяхната 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

С Решение № 23/02.12.2019г. органът на местното самоуправление на основание 

чл. 21 ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, е определил инж. Адалберт Росенов Ферев – председател 

на Общински съвет Доспат да представлява и взема решения от името на община 

Доспат в работата на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи-

Борино-Доспат-Сърница“. 

С Решение № 24/02.12.2019г. органът на местното самоуправление на основание 

чл. 21 ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от Устава на Асоциацията на родопските 

общини /АРО/, е определил за делегат в Общото събрание на АРО инж. Адалберт 

Росенов Ферев – председател на Общински съвет Доспат. 

С Решение № 25/02.12.2019г. органът на местното самоуправление на основание 

чл. 21 ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 от Устава на Асоциацията на 

общинските гори /АОГ/, е определил: по точка 1 – за представител на община Доспат в 

Общите събрания на АОГ г-н Емил Емилов Лавчиев – директор на общинско 

предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота – Доспат“ за упълномощен 

представител в АОГ; по точка 2 – при отсъствие на упълномощеният  представител, 

общински съвет Доспат е определил за негов заместник г-н Севдалин Антимов 

Пехливанов – лицензиран лесовъд към общинско предприятие „Озеленяване, 

благоустройство и чистота – Доспат“; по точка 3 – упълномощените лица да участват и 

гласуват в общите събрания на АОГ, както и в заседанията на Управителния съвет на 

АОГ. 

Решения № 23/02.12.2019 г., Решение № 24/02.12.2019 г. и Решение № 

25/02.12.2019 г. на Общински съвет – Доспат са незаконосъобразни, предвид 

следните съображения:  

Съгласно нормата на чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА посочена като едно от правните 

основания за приемане на цитираните  решения, общинският съвет приема решения за 

участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в 

други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в 

тях. 

Под представители на общината законът има предвид кмета на общината или 

служители от съответната общинска администрация, съгласно структурата на 
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администрацията, но не и лица извън нея, които биха били представители на други 

органи, а не на самата община. 

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 Доспат в Сдружение „Местна инициативна 

група Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница“, Асоциацията на родопските 

общини /АРО/, Асоциацията на общинските гори /АОГ/ трябва да е кметът на 

общината или определен от съвета служител/работник от общинската администрация, 

но не и общински съветник или председателя на съвета. 

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. 

Наред с гореизложеното видно от чл. 15 от Устава /АОГ/ - Общините – членове, се 

представляват в Асоциацията от двама представители - кметът на Общината - член и 

представител на Общинския съвет, избран с решение на Общинския съвет. 

Предвид изложеното, Решения № 23/02.12.2019 г., Решение № 24/02.12.2019 г. и 

Решение № 25/02.12.2019 г. на Общински съвет – Доспат са приети в нарушение на 

материалния закон – чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, поради което се явяват 

незаконосъобразни и като такива следва да бъдат върнати за ново обсъждане от съвета. 

 

 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 

 

 

З А П О В Я Д В А М 

 

 

Връщам Решение № 23/02.12.2019 г., Решение № 24/02.12.2019 г. и Решение № 

25/02.12.2019 г. на Общински съвет – Доспат, като незаконосъобразни за ново 

обсъждане в 14-дневен срок от получаването им. 

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

изпълнение, а на Кмета на Община Доспат за сведение. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ     /Положен подпис и печат/ 

Областен управител  
 

 

 


