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З А П О В Е Д  

№ АдК-04-36 

Добрич  28.11.2019 г. 

 

Във връзка с осъществяваният по силата на чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и 

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

законосъобразност на решенията на Общински съвет Генерал Тошево, взети с Протокол № 

2/18.11.2019 г., констатирах незаконосъобразност на решение №2-9, с което Общински съвет 

Генерал Тошево определя постоянната комисия по „Законност и обществен ред“ да извършва 

проверка на декларации и да изготвя информация и да я представя в срок на Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

 С решение №2-9, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, чл. 11, ал. 2 от Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяваве на конфликт 

на интереси, Общински съвет Генерал Тошево реши: 

Определя постоянната  комисия по „Законност и обществен ред” да извършва проверка 

на декларации, при необходимост да изготвя информация и свързаните със сигнали документи 

и да я представя в срок на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество. 

Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” . 

Решението е незаконосъобразно, поради следните причини: 

 

Съгласно чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ, Комисията изисква и получава информация 

от комисиите по ал. 2, т. 1 и 3.  

Информацията се изготвя за общинските съветници и кметовете – от постоянна 

комисия на съответния общински съвет. 
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     Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка 

на декларациите и за установяване конфликт на интереси, органът по избора или 

назначаването определя със заповед, съответно с решение, състава на комисията от служители 

по ал. 1, т. 2, който е постоянен. Комисията се състои най-малко от трима редовни членове и 

един резервен, като при възможност в състава ѝ се включва служител с юридическо 

образование и служители с най-малко две години професионален опит и образователно-

квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър". 

Чл. 12. (1) Проверката на декларациите на кметовете на кметства и на лицата по чл. 1, 

ал. 2, т. 2 и 3, когато са избрани с решение на съответния общински съвет, се извършва от 

постоянна комисия на общинския съвет. 

Законът изисква всеки общински съвет да създаде Постоянна комисия по ЗПКОНПИ, 

която да е специално създадена за тази цел.  

Общински съвет Генерал Тошево не е спазил изискването на закона, и вместо да 

създаде Постоянна комисия за предотвратяване на конфликт на интереси, той е  определил 

друга комисия да изпълнява и това. 

 

            С оглед гореизложеното 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 №2-9 по Протокол №2 от заседание на  

Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 18.11.2019 година, с указания за неговата 

отмяна. 

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

Тошево за сведение и изпълнение. 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

Областен управител на област Добрич 
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