РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ 07-94
Ловеч, 12.08.2014 год.
С решение №682, обективирано в Протокол № 38 от 31.07.2014 г. Общински
съвет Троян на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните
финанси и чл. 48 и чл. 49 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Троян е приел промени
в бюджета и Поименните списъци за капиталови разходи и текущ ремонт за 2014
година отразени в Приложение.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и по повод
осъществяваният контрол за законосъобразност по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ констатирах, че
горецитираното решение е издадено в противоречие с процесуалните правила по
следните съображения:
Решението е прието в нарушения на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, поради
неспазването на изискуемата форма. Необходима и задължителна част от съдържанието
на административния акт, съгласно закона са фактическите и правни основания за
издаването му. Органът на местно самоуправление се е позовал на относимите правни
норми на специалния закон, предложението е разгледано и в Постоянна комисия
“Бюджет, финанси и икономика”. Въпреки това от протокола, материалите и
обсъжданията не могат да се изведат мотивите и да бъде анализирана информацията за
конкретната актуализация в раздел А, т. 4 на акта. Съществен порок се явява
констатираното вътрешно противоречие във волеизявлението на колективния орган. От
една страна, в раздел А „Промени в бюджета на Община Троян за 2014 год.“, т. 4 на
решение № 682/31.07.2014 г. е прогласено завишаване средствата по § 4500
„Субсидии за организации с нестопанска цел“ в дейност „Читалища“ с 30 000 лева за
Народно Читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян.“. В раздел Б „Промени в
поименните списъци за капиталови разходи и текущ ремонт на Община Троян за
2014 год.“ от същото решение с т. 26 се извършва промяна на вече гласуваната и приета
по Раздел А, т.4 актуализация, като средствата се завишават от 30 000 лв. на 60 000 лв.
за сметка на завишение на Приходната част. Общинският съвет без да е обсъдил и
мотивирал промяната безкритично е завишил сумата с 30 000 лв. В допълнение не може
да се установи от кой параграф на приходната част ще бъдат осигурени необходимите
средства.
Изискването за мотивировка представлява гаранция за законосъобразност на акта,
което законът е установил за защита на правата и интересите на гражданите и
организациите. Неизлагането на мотиви към административния акт и нарушението на
императивни процесуални правила са основание за отмяна на акта.
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 Троян Решение
№682/31.07.2014 г. в частта на раздел А, т. 4 и раздел Б, т. 26 при съобразяване с
мотивите на настоящата заповед и спазване на процедурните изисквания на ЗМСМА и
АПК.
На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет Троян.
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