РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№ РД – 11 – 01 - 44
Добрич 18.09.2012 г.
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на
приетите решения по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Крушари,
проведено на 05.09.2012 г., установих следното:
С РЕШЕНИЕ № 11/ 99: На основание чл. 21 ал. 1 т. 2 и чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА,
Общинският съвет прие:
1. Общинският съвет с. Крушари одобрява общата численост и структурата на
общинска администрация, съгласно Приложение 1 и Приложение 2, в сила от 01.10.2012
година.
2. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме необходимите действия
по отразяване на промените в длъжностните щатни разписания и Устройствения
правилник на общинска администрация Крушари.
Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения:
С решение № 11/ 99 по Протокол № 11 от проведено на 05.09.2012 г. заседание на
Общински съвет – Крушари, на основание чл. 21 ал. 1 т. 2 и чл. 27 ал. 4 от ЗМСМА е
одобрил общата численост и структурата на общинска администрация, съгласно
Приложение 1 и Приложение 2, в сила от 01.10.2012 година. Решението е гласувано с 9
гласа “за”, 1 “против” и 0 “въздържали се” (при присъствали при вземане на решението
10 общински съветници).
В конкретния случай, като правно основание на взетото решение, освен чл 27, ал. 4
от ЗМСМА е посочена и разпоредбата на чл. 21. ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, съгласно която
Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската
администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината.
Общинският съвет – Крушари, при вземане на решението е одобрил общата
численост и структура на Общинска администрация – Крушари, с което е нарушил
разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за администрацията, която определя йерархията на
звената в държавната администрация и техните преки ръководители, като изрично
посочва, че административното ръководство на отдела се осъществява от началник на
отдел. В настоящия случай, с приетото решение не е предвидена бройка за ръководна
длъжност на отдел „Административно, правно и информационно обслужване”, от което се
налага извода, че директора на дирекция „Административно, правно и информационно
обслужване, следва да бъде началник на горевизирания отдел, което нарушава
разпоредбите на действащия закон.
Предвид изложеното, 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:
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Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ за ново обсъждане Решение № 11/ 99 по Протокол № 11 от заседание
на Общински съвет Крушари, проведено на 05.09.2012 г., с указание за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет
Крушари и на деловодството за сведение и изпълнение.

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