РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№АК-02-7
гр. Силистра, 09.06.2022 г.

В Областна администрация Силистра, с входящ №1-1065/06.06.2022 г. е
постъпил протокол №39 на Общински съвет – Кайнарджа от проведено заседание на
27.05.2022 г.
След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата
законосъобразност, установих че Решение №256 относно определяне на представител
на Община Кайнарджа за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област
Силистра, е незаконосъобразно прието, като мотивите ми за това са следните:
Така прието Решение №256 на Общински съвет – Кайнарджа намирам за
противоречащо на материално-правна разпоредба, поради следните съображения:
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА общинския съвет приема решение 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. Подобен вид решения се вземат с мнозинство повече от половината от
присъстващите съветници. Решенията са приети с мнозинство с повече от половината
от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите „за“ общински съветници е
по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници, съгласно
разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА. Общият брой на общинските съветници на
Общински съвет – Кайнарджа е 13, като към момента на гласуване на решението
присъстващите общински съветници са 11, като от тези 11, единият общински съветник
си прави самоотвод поради разпоредбите на чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ). Съгласно чл. 63 ал. 1 ЗПКОНПИ когато лице, заемащо висша публична
длъжност, има частен интерес, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението

на конкретно правомощие или задължение по служба, като уведоми органа по избора
или назначаването. Съгласно чл. 63 ал. 2 ЗПКОНПИ когато на заседание на колективен
държавен орган или на орган на местното самоуправление се обсъжда и решава въпрос,
по който негов член е обявил частен интерес, последният не може да участва в
обсъждането и да гласува. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото
мнозинство от членовете на органа, като се изключи лицето, което е обявило частен
интерес. Обстоятелствата по тази алинея се отразяват в протокола от съответното
заседание.
Следователно за да се приеме Решение №256, са необходими гласовете на поне
6 общински съветника. Видно обаче от провелото се гласуване по Решение №256,
същото е прието с 5 гласа „ЗА“, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, 4 „ПРОТИВ“, и 2 отсъстващи,
което се явява в противоречие на разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, водеща до
неговата незаконосъобразност.
Предвид гореизложеното, считам че допуснатата незаконосъобразност в
Решение №256 от Протокол №39/27.05.2022 г. на Общински съвет – Кайнарджа, може
да бъде отстранена чрез ново обсъждане на същото решение на следващото заседание
на Общинския съвет.
Ето защо, на основание чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 2 от Закона за
администрацията, във вр. с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
НАРЕЖДАМ:
Връщам Решение №256, от Протокол №39/27.05.2022 г. 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.
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