
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра                          

 
 

 

ЗАПОВЕД 

№АК-02-3 

гр. Силистра, 18.02.2016 г. 

 

В Областна администрация Силистра, с входящ №1-180/12.02.2016 г. е постъпил 

Протокол №8 на Общински съвет – Главиница от проведено заседание на 08.02.2016 г.  

След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих незаконосъобразност, 

изразяваща се в неспазване и нарушение на материалноправни разпоредби, при вземане 

на следното решение:  

Решение №51 на Общински съвет – Главиница по т. 4 от дневния ред, относно: 

„Промяна в състава на общото събрание на Регионално сдружение за управление на 

отпадъците – регион Силистра“. 

Решение №51 е прието на основания чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА 

и чл. 25, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО). 

Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗУО: „Общото събрание на регионалното сдружение се 

състои от кметовете на участващите в него общини“. Общински съвет – Главиница 

определя двама представители, съответно титуляр и заместник, като за титуляр е 

определен Старши инспектор „Еколог“, а за негов заместник – Директор Дирекция СА 

в Община Главиница.  

При положение, че разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от ЗУО изрично посочва кой 

участва в състава на общото събрание на регионалното сдружение, а имено кмета на 

съответната община, то Решение №51 на ОбС – Главиница се явява незаконосъобразно 

поради противоречие с материалноправна разпоредба, още повече че и от 

обсъжданията, които са се провели по приемане на Решение №51 не могат да се 

извлекат конкретни мотиви за това защо ОбС – Главиница не определя кмета на 
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Община Главиница, каквото всъщност е и предложението по докладна записка, а и 

изискването на закона. 

Предвид гореизложеното считам, че допуснатата незаконосъобразност в 

Решение №51 от Протокол №8/08.02.2016 г. на Общински съвет – Главиница може да 

бъде отстранена чрез ново обсъждане на същото на следващото заседание на 

Общинския съвет.  

Ето защо, на основание чл. 31, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за 

администрацията и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Връщам Решение №51 от Протокол №8/08.02.2016 г. на Общински съвет 

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

получаването му.  

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

изпълнение, а на Кмета на Община Главиница – за сведение. 

 

 

 

 

 

МЛАДЕН МИНЧЕВ 

За областен управител на област Силистра 

(Съгласно Заповед №РД-21-4/17.02.2016 г.) 
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