РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

ЗАПОВЕД
№ РД – 15 – 90
гр. Шумен, 12 юни 2020 година
При извършена служебна проверка относно законосъобразността на решенията по
Протокол № 9 от заседание на Общински съвет (ОбС) Шумен, проведено на 04.06.2020 г. се
установи, че Решение №161 е незаконосъобразно, предвид следното:
С Решение № 161 ОбС Шумен приема предложения вариант за решение по
докладна записка от 27 май 2020г., относно закупуване на нивомер за язовир „Тича“, а
именно:
„1. Кметът на община Шумен да организира закупуването на нивомер
(комплект) с възможност за онлайн излъчване на данни в размер на 5 000 лв.
2. Кметът на община Шумен (чрез собственика на яз. Тича, ако това е
необходимо) да организира безпрепятствен достъп до водовземната кула за поставяне и
поддръжка на нивомера.
3. Данните за показанията на нивомера да бъдат общодостъпни на сайта на
Община Шумен, както и да се предоставят всекидневно на членовете на ПК ЕСС.“
При приемането на това решение за присъствали четиридесет общински съветници
и е гласувано както следва: двадесет и два гласа „ЗА“, четиринадесет „ПРОТИВ“ и четири
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - с мнозинство повече от половината от общия брой на
съветниците.
Така взетото Решение №161 по протокол №9 от 04.06.2020 г. е незаконосъобразно
и противоречи на Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), а именно:
Пренебрегвайки разпоредби от Закона за публичните финанси (ЗПФ), съдържащи
се в глава „Осма“, Раздел III „Изпълнение на общинския бюджет“ ОбС Шумен възлага на
кмета на община Шумен да извърши разход без да конкретизира източника на финансиране
на този разход и без да определи конкретните му правомощия. Съгласно посочените
разпоредби на ЗПФ не се допуска извършване на разходи, които не са предвидени в
годишния бюджет на общината. С приемането на посоченото решение общинският съвет
допуска изпълнение на годишния бюджет на общината без да бъдат спазени съответните
фискални правила, което представлява нарушение на чл. 22, ал. 3 от ЗПФ.
Също така, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА общинският съвет приема
решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя
конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. С
посоченото решение, обаче ОбС Шумен допуска разпореждане с публични средства без да
определи конкретно източника, начините за компенсиране на непредвидения в бюджета
разход и правомощията на кмета.
На следващо място, язовир „Тича“ не само, че не е общинска собственост, но и е в
активите на Министерство на земеделието, храните и горите, като съответно се стопанисва
от „Напоителни системи“ ЕАД, което отговаря за поддържането на язовира в добро
техническо състояние. Язовир „Тича" е включен в списъка на стратегическите обекти от
значение за националната сигурност. Това категорично означава, че дейностите свързани с

поставянето на измервателно съоръжение (нивомер) във водоема, който е обект от
национално значение и достъпът до него е строго ограничен, като се допускат съответните
длъжностни лица от експлоатиращото дружество и контролните органи. И в този смисъл,
пороците на т. 1 от Решение №161 по протокол №9 от 04.06.2020 г. обуславят
незаконосъобразност и на следващите т. 2 и т. 3 от същото, тъй като са взаимосвързани.
При така установеното от фактическа и от правна страна приемам, че спорното
решение е взето в противоречие с посочените разпоредби на ЗМСМА и на ЗПФ, както и че
гореизложеното представлява достатъчно основание за отмяната на Решение №161,
обективирано в Протокол № 9 от заседание на ОбС Шумен и следва да се изпрати на ОбС
Шумен за ново произнасяне.
С оглед посоченото, взетото от ОбС Шумен Решение №161 от 04.06.2020 г.е
прието в противоречие с посочените норми. Това прави решението 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 №161 по Протокол № 9 от заседание на
Общински съвет Шумен проведено на 04.06.2020 г.
Препис от заповедта да се връчи на Председателя на Общински съвет Шумен за
сведение и изпълнение.
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