
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 
 
 

З А П О В Е Д 

№АК-02-3 

гр. Силистра, 15.01.2013г. 

 

В Областна администрация-Силистра с входящ №1-33/08.01.2013г. е постъпил 

протокол № 21 на Общински съвет-Кайнарджа от проведено заседание на 27.12.2012г. 

След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих незаконосъобразност, при 

вземане на следното решение: 

Решение № 195 на Общински съвет-Кайнарджа по т. 7 от дневния ред, относно 

отстраняване на дървета /вид топола/ от общински път с № SLS 1060, които са 

биологично остарели и изсъхнали и представляват опасност за преминаващите хора и 

автомобили. Решението е прието на основание чл.  17, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА. 

С решение № 195 Общински съвет-Кайнарджа дава съгласие за отстраняване на 

дървета /топола/ от общински път с № SLS 1060, които са биологично остарели и 

изсъхнали, представляващи опасност за преминаващите хора и автомобили и 

упълномощава кмета на общината да проведе процедура за изсичане и продажба на 

дървесина. 

Решението е прието при грубо нарушение на материалния закон, без процедура 

по гласуване/ чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА/, без в основанието да се посочи чл. 21, ал. 1 , т. 8 

от ЗМСМА, въпреки че в т. 2 на решение №195 се казва : „ Общински съвет-Кайнарджа 

упълномощава кмета на общината да проведе процедура за изсичане и продажба на 

дървесина съгласно действащите нормативни документи“. Отделно от това, не става 

ясно каква точно ще е тази процедура.  

Общинският съвет е пропуснал в правното основание за приемане на решението 

да предвиди и разпоредба от глава седма/ условия и ред за маркиране на определените 

за сеч дървета и на дървесината преди нейното транспортиране/ на Наредба № 1 от 30 

януари 2012 г. За контрола и опазването на горските територии, в сила от 07.02.2012 г.  



 

 

 

Решение № 195 е включено в дневния ред и разгледано от Общински съвет-

Кайнарджа на база входираната докладна записка от кметския наместник на с. Голеш, 

вместо - от кмета на общината или общински съветник /чл. 71, ал 1 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация. кмета на общината/. 

Считам, че допуснатата незаконосъобразност в решение № 195 от протокол 

№21/27.12.2012г. на Общински съвет Кайнарджа може да бъде отстранена чрез ново 

обсъждане на същото на заседание на Общинския съвет. 

Ето защо, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с 

чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА 

 

НАРЕЖДАМ : 

 

Връщам решение № 195 от протокол № 21/27.12.2012г. на Общински съвет  

Кайнарджа като незаконосъобразно, за ново обсъждане в 14-дневен срок от 

получаването му. 

Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет Кайнарджа за 

изпълнение, а на Кмета на Община Кайнарджа за сведение. 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМОВ   /П/ 

Областен управител на област Силистра 
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