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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Д О Б Р И Ч  

                             

 

З  А  П  О  В  Е  Д  

 
   № АдК – 04 - 39   

 

Добрич 05.11.2013 г. 

 Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите 

решения по Протокол № 11 от проведено редовно заседание на Общински съвет – 

с.Крушари, проведено на 24.10.2013 г., установих следното:  

 С РЕШЕНИЕ № 11/ 143: На основание чл. 21 ал. 1 т. 11  и чл. 27 ал. 3   от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129 ал. 1 от ЗУТ,  общ 

брой гласували 11, от тях с  8  гласа  “за”,   “против”  няма  и   3  “въздържали се”, 

Общинският съвет прие: 

      1. Общинският съвет с. Крушари   одобрява проект за ПУП-ПЗ за ПИ №002049 в 

землището на с. Лозенец, Община Крушари за промяна на предназначението му от  

земеделски имот “нива” в имот за “ветрогенератор” с площ 3004 кв.м.; площ за фундамент до 

600м²; площ на временна площадка за монтаж 1225м² и обслужващ път 857м²; технически 

параметри на ветрогенератора - диаметър на ротора до 114м., височина на кулата до 140м и 

мощност на генератора до 3 MW. 

      2. Възлага на кмета последващи по ЗУТ действия. 

Считам решението за незаконосъобразно, по следните съображения: 

С решение № 11/ 143 по Протокол № 11 от 24.10.2013 г. Общински съвет – Крушари, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е приел решение, с което е 

одобрил проект за ПУП-ПЗ в землището на с. Лозенец за промяна на предназначението му от 

земеделски имот „нива” в имот за „ветрогенератор”. Решението е прието от компетентния за 

това колективен орган, при спазване изискванията за кворум и мнозинство – чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, с общ брой гласували 11, от 

тях 8 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”. 

От извършения контрол по законосъобразност, се констатира, че с приетото решение 

Общински съвет Крушари е нарушил чл. 67, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет с. Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, тъй като според посочените разпоредби, само неотложни 

въпроси могат да бъдат допълнително включвани в дневния ред след срока по чл. 66, ал. 1 от 

Правилника. Като неотложни въпроси, изрично са посочени - настъпването на непридвидими 

обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, 

социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение и на второ място спазването на 

законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура. Видно от 

представения протокол допълнително включените точки в дневния ред не попадат в хипотезата 

на горепосочената разпоредба. 

Освен това, считам че незаконосъобразно се явява и участието на общинския съветник 

г-жа Т. Г. Ж., при гласуване на настоящото решение, тъй като лицето е имало частен интерес 

от приемането му. В тази връзка се явява разпоредбата на чл. 8 от ЗПУКИ, която гласи, че 
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лице, заемащо публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, 

приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или 

разследващи функции или да налага санкции в частен интерес. Такова лице няма право да 

сключва договори или да извършва други дейности в частен интерес при изпълнение на 

правомощията или задълженията си по служба. Освен това, внимание следва да се обърне и 

на чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ, който гласи, че лице заемащо публична длъжност, следва да подаде 

декларация за наличието на частен интерес и да се отвежда от изпълнение на конкретните 

правомощия при наличие на такъв. 

В противоречие с горното, от предоставения от Общински съвет Крушари протокол,  

не бе констатирано обстоятелство за направен отвод от страна на г-жа Ж.. Освен това, не е 

налице и надлежно попълнена декларация за наличие на частен интерес по чл. 12, т. 4 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Въз основа на гореизложеното, считам че визираното нарушение на действащия закон 

е съществено, поради което Общински съвет – Крушари следва да преразгледа приетото 

решение. 

 С оглед на горното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във 

връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

ВРЪЩАМ за ново обсъждане решение № 11/ 143 по Протокол № 11 от заседание на 

Общински съвет – с.Крушари, проведено на 24.10.2013 г. 

 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет – 

с.Крушари и на деловодството за сведение и изпълнение. 

 

          

 

 

 

                                     ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…………(п)……......…… 

                       (НЕДКО МАРЧЕВ) 

 

 


