РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД – 15 – 31
гр. Шумен, 27.02.2017 г.
След извършена служебна проверка, относно законосъобразността на решенията по
Протокол № 03 от заседание на Общински съвет (ОбС) Никола Козлево, проведено на 24.02.2017
г. се установи, че Решение № 36 e прието в противоречие с разпоредби на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, поради което същото е незаконосъобразно.
Мотивите за това са следните:
С Решение № 36/24.02.2017 г. ОбС – Никола Козлево, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т.
23 от ЗМСМА с шест гласа „ЗА“ от общо седем присъствали общински съветници „1. Назначава
за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Цани Гинчево г-н Д.И.Д., считано
от 24.02.2017 г. до датата на обявяване на резултатите от изборите от ЦИК. 2. Определя
месечно трудово възнаграждение на временно назначения кмет на кметство в размер на
600 лева. 3. С оглед защитата на интересите на жителите на с. Цани Гинчево и на основание
чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на настоящото решение.“
Видно от докладна записка на кмета на община Никола Козлево с вх. № 44 от
23.02.2017 г. настоящият кмет на кметство с. Цани Гинчево е в платен годишен отпуск по свой
избор, считано от 20.02.2017 г., поради регистрирането му в листата на ПП ДПС за участие в
Изборите за народни представители. Посоченото обстоятелство не е основание за прекратяване
на пълномощията му, тъй като не е налице хипотеза, предвидена в чл. 42, ал. 1, т. 1-13 от
ЗМСМА, иначе казано г-н Красимир Георгиев е кметът на кметство с. Цани Гинчево до
настъпване на реално основание за прекратяване на пълномощията му по законов ред.
Общински съвет Никола Козлево е превишил правомощията си, както по отношение изземване
на правомощията на общинската избирателна комисия като компетентния в случаите по чл. 42
ЗМСМА орган, така и вменява на кмета на общината да извърши нарушение на финансовата
дисциплина, допускайки двойно финансиране на бройката „кмет на кметство с. Цани Гинчево“
– веднъж заплащайки платения годишен отпуск на кмета на с. Цани Гинчево считано от
20.02.2017 г. и втори път „назначавайки временно изпълняващ кмет на с. Цани Гинчево“.
Не е в правомощията на общински съвет да „назначава“ временно изпълняващ длъжността кмет
на кметство, а да избира такъв, но при наличието на следните условия: 1. Да са прекратени
пълномощията на кмета на кметството предсрочно (чл. 42, ал. 6 ЗМСМА) или 2. Когато

кметът на кметство е регистриран като кандидат за общински съветник или кмет (чл.
42, ал. 8 ЗМСМА). Решенията на общинския съвет и в двата случая се вземат с мнозинство
повече от половината от общия брой съветници.
С оглед гореизложеното, ОбС Никола Козлево е приел решение № 36 по Протокол № 03
от 24.02.2017 г. в противоречие с посочените разпоредби на Закона за местното самоуправление
и местната администрация, което го прави незаконосъобразно и същото следва да бъде върнато
за ново обсъждане. Предвид това и на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и чл.
45, ал. 4, изречение второ от ЗМСМА,
НАРЕЖДАМ:
Връщам за ново обсъждане Решение № 36 по Протокол № 03 от заседание на
Общински съвет Никола Козлево, проведено на 24.02.2017 г.
Препис от заповедта да се връчи на Председателя на Общински съвет Никола Козлево за
сведение и изпълнение.
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