РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-505
Ловеч, 15.12.2015 год.
С Решение № 11 oт 30.11.2015 г. Oбщински съвет Луковит е определил състава и
ръководството на постоянната комисия /ПК/ по „Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси“ за мандата 2015-2019 г., както следва:
1. Георги Антонов Антонов – председател
2. Димитър Маринов Монев – зам. председател
3. Нина Георгиева Вацова – секретар
4. Алберт Андрианов Методиев
5. Атанас Георгиев Граждански
Приетото решение не е съобразено с текста на чл. 48, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, който предвижда, че общинските
съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии. В
случая, с решения №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от 30.11.2015 г. са определени съставите на
постоянните комисии към общински съвет Луковит, като двама от членовете на ПК
„Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“, при приемане на решение №
11 от 30.11.2015 г., са били вече избрани за членове на три други комисии. Георги
Антонов Антонов е определен за зам. председател на ПК по „Устройство на
територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда“ и за член
на ПК по „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ и „Законност,
обществен ред и контрол по изпълнение решенията на общинския съвет“. Димитър
Маринов Монев е определен за член на ПК по „Бюджет, икономика, Европейски и
национални програми“, „Устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство
и опазване на околната среда“ и „Образование, култура, младежки дейности, спорт и
туризъм“ .
Поради това, че общинските съветници Георги Антонов Антонов и Димитър
Маринов Монев нямат право да участват в съставите на повече от три постоянни
комисии считам, че Решение № 11 oт 30.11.2015 г. на Общински съвет Луковит не е
съобразено с приложимите материалноправни норми, поради което на основание чл.
32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 и чл. 48, ал. 2 от
ЗМСМА
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ Решение № 11 oт 30.11.2015 г. за ново обсъждане в Общински съвет
Луковит.
На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет Луковит.
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