РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-88
Ловеч, .05.08.2014 год.
С решение №298, обективирано в Протокол № 45 от 25.07.2014 г., Общински съвет
Летница на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8 от Закона за общинската
собственост „дава своето съгласие за извършване на проучване на строителни
материали в площ „Лясковица“, землище с. Горско Сливово“.
С решение №300, обективирано в Протокол № 45 от 25.07.2014 г., Общински съвет
Летница на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 19 от Закона за общинската
собственост и чл. 30, ал. 4 от Наредба № 2 за реда, придобиване и разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост „дава съгласие за отдаване под наем на
преместваеми обекти за търговска дейност, монтирани в поземлен имот с
идентификатор №40261.220.586 по КККР на с. Крушуна чрез публичен търг“.
Подробно са описани вида и характеристиките на имотите.
На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ в законоустановения 7-дневен срок констатирах, че
горецитираните решения са издадени в противоречие с процесуалните правила и
целта на закона по следните съображения:
Горепосочените решения са формулирани в писмена форма и съдържат
наименование на органа, който ги издава, наименование и номер на акта,
разпоредителна част, с утвърдителен диспозитив, дата на издаване и подпис на
председателя. В конкретните случай обаче численият брой общински съветници на
общински съвет Летница гласували в подкрепа на предложение с диспозитив „дава
съгласие“ е по-малко от половината от общия брой на общинските съветници /в
решение №298 - „За“ - 5 гласа от общо 13, респ. в решение № 300 - „За“ - 1 глас от
общо 13/. Това прави правен абсурд издаването на актовете в писмена форма с
посочените в АПК реквизити, поради липса на мнозинство за формиране на
колективно волеизявление.
В настоящия случай актовете на органа на местно самоуправление са приети в
нарушение на чл. 59, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, поради
неспазването на изискуемата форма. Тъй като се касае до колективен орган, за да са
валидни взетите от него решения, заседанията следва да бъдат проведени при участие
на необходимия брой общински съветници и същите следва да бъдат подкрепени от
нормативно определения брой съветници, съгласно чл. 27, ал.3 от ЗМСМА.
Местната власт е основополагащ елемент на демократичната политическа система
и като такава е призвана да установява ред, организираност и сигурност за местната
общност. Управлението и разпореждането с общинска собственост се извършва при
ясно формулирана воля и спазване на законовата рамка в съответствие с целите на
местното самоуправление и в интерес на гражданите.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 32, ал. 2 от ЗА и чл. 45, ал. 4
от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Европейската харта за местно
самоуправление
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НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ за ново обсъждане в Общински съвет Летница Решения №298 и
№300 от 25.07.2014 г. за съобразяване с мотивите на настоящата заповед.
На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет Летница.
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