РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№АК-02-6
гр. Силистра, 23.05.2022 г.

В Областна администрация Силистра, с входящ №1-941-1/18.05.2022 г. е
постъпил Протокол №40 на Общински съвет – Тутракан от проведено извънредно
заседание на 13.05.2022 г.
След като извърших проверка и преценка на Протокол №40 относно неговата
законосъобразност, установих че решенията приети на въпросното заседание са
незаконосъобразно приети, поради неспазване на административно-производствените
правила, като мотивите ми за това са следните:
При проверка на сайта на Общински съвет – Тутракан не се установява
публикация, която да удостоверява, че на дата 13.05.2022 г. общинският съвет ще
проведе извънредно заседание. Общински съвет – Тутракан е със състав 17 общински
съветника, като на въпросното заседание присъстват 12. Видно от постъпилият
Протокол №40 не се споменава причината за отсъстващите общински съветници, които
са петима на брой.
На следващо място от Поканата за дневния ред от 12.05.2022 г. приложена към
Протокол №40 се свиква извънредно заседание на дата 13.05.2022 г.
С писмо с изх. №1-941-2 от 18.05.2022 г. указах на Председателя на Общински –
съвет Тутракан да предостави писмени доказателства до 12.00 часа на 19.05.2022 г.,
предвид кратките срокове, по електронната поща на Областна администрация
Силистра, за това по какъв ред и начин са уведомени общинските съветници на
Общински съвет – Тутракан, както и обществеността за заседанието, което се е провело
на 13.05.2022 г. Такива писмени доказателства не бяха предоставени.
В изпълнение правомощията на Общинския съвет, като орган на местното
самоуправление, ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на Общински

съвет – Тутракан регламентират, посредством императивни норми процедурата по
свикване и провеждане на заседанията на Общинския съвет, с цел да се обезпечи
законосъобразното вземане на решения и в крайна сметка законосъобразното
протичане на обществените отношения, свързани с местното самоуправление.
Задължението е на Председателя на Общинския съвет съгласно чл. 25 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) да свиква съвета на
заседание, да ръководи подготовката на заседанието на съвета и да го ръководи.
Горните правомощия на Председателя на Общински съвет – Тутракан са детайлно
регламентирани в Глава осма (Планиране, подготовка и провеждане на заседания на
общинския съвет) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Тутракан, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.
Съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Тутракан, заседанията на общинския съвет се провеждат на датите, приети с
плана. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието,
председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез
звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.
Съгласно чл. 65 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Тутракан, най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинския
съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния
ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително
определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни медии. В
тази насока липсват предоставени доказателства.
Съгласно чл. 68 ал. 1 изр. второ от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Тутракан, изпращането на поканите до общинските съветници за
провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от
звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, в 3-дневен срок преди неговото провеждане.
Необходимо е да са налице, в тяхната съвкупност, всички изисквания за
валидност на административния акт (в случая административни актове), а именно: да е
издаден от компетентен орган, в изискуемата форма, при спазване на административнопроизводствените правила, да не противоречи на материално-правните разпоредби и да
съответства с целта на закона. Липсата на някоя от предпоставките води до
незаконосъобразност на административния акт (в случая административните актове) и
е основание за отмяната му.

В тази насока допуснатите нарушения по отношение на свикването и
провеждането на заседанието на Общински съвет – Тутракан на 13.05.2022 г. се явяват
в противоречие с императивните нормативни разпоредби досежно административнопроизводствените правила и с целта на закона, поради което и Решение №511,
Решение №512, Решение №513, Решение №514, Решение №515, приети при тези
допуснати процесуални нарушения, се явяват незаконосъобразни.
Предвид гореизложеното, считам че допуснатите незаконосъобразности в
Решение №511, Решение №512, Решение №513, Решение №514, Решение №515, от
Протокол №40/13.05.2022 г. на Общински съвет – Тутракан, могат да бъдат отстранени
чрез ново обсъждане на същите решения 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 №511, Решение №512, Решение №513, Решение №514,
Решение №515 от Протокол №40/13.05.2022 г. на Общински съвет – Тутракан, като
незаконосъобразни, за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването им.
Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Тутракан за
изпълнение, а на Кмета на Община Тутракан - за сведение.
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