РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-97
Ловеч, 13.08.2014 г.
По повод осъществявания контрол за законосъобразност по чл. 45, ал. 4 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и в законоустановения 7- дневен
срок констатирах незаконосъобразност на Решение №412, Решение №416 и Решение
№426, обективирани в Протокол № 49/31.07.2014 г. на Общински съвет Априлци.
Същите са приети в нарушение на императивни норми и целта на закона, както и
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация на община Априлци /ПОДОСОА/.
Съществените пороци на административните актове се изразяват в следното:
С Решение № 412 на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА органът на местно
самоуправление е изразил воля общинската администрация „да внесе в 10 - дневен срок в
Общинския съвет неизпълнените решения от началото на мандата до момента“.
Съгласно принципите на местното управление орган на изпълнителната власт в
общината е кметът на общината, а неговата дейност се подпомага от общинска
администрация /арг. на чл. 15 и чл. 38 от ЗМСМА/. Изрично е регламентирано в чл. 44,
ал. 1, т. 7 и т. 18 от ЗМСМА, че Кметът организира изпълнението на актовете на
общинския съвет, изпраща административните актове, както и договорите и
техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на решенията, приети от
съвета и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им. В подзаконова норма
Общинският съвет също е регламентирал това задължение на кмета, който на основание
чл. 121, ал. 1 от ПОДОСОА „организира изпълнението на актовете на общинския съвет
и внася в общинския съвет информация за изпълнението им 6 /шест/ пъти годишно – на
два месеца. Информацията обхваща решенията на Общински съвет, договорите и
административните актове, издадени в тяхно изпълнение и съдържа анализ на
неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение.“
Като е възложил на общинската администрация да изготви справка за
неизпълнените решения, органът на местна власт е насочил волята си към правен субект
без самостоятелен статут и правомощия. Кметът на общината е ръководител на
администрацията, организира нейната дейност и възлага конкретните задачи / арг. на чл.
126 от ПОДОСОА/. Правно допустимо е изготвянето на информация за изпълнението на
актовете на Общинския съвет, но нейн вносител следва да бъде кмета на общината.
С Решение № 416 на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА органът на местно
самоуправление е изразил воля общинската администрация да внесе оценка от
лицензиран оценител на имот с идентификатор №10567.35.45 и проект на договор, въз
основа на който да се изготви тръжна документация.
С Решение № 426 на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 5 от ЗОС
Общинският съвет е възложил отново на общинска администрация да внесе списък на
всички дарения на община Априлци от началото на мандата до момента.
В допълнение на гореизложените вече мотиви за незаконосъобразност на така
формулирана воля следва да се припомни и текста на чл. 125, ал. 2 от ПОДОСОА,
съгласно който Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на
решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета. Следователно
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качеството на вносител произтича от правомощията на кмета като орган на
изпълнителната власт на територията на общината и това е негов прерогатив и
задължение, а не на подпомагащата го администрация.
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
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ за ново обсъждане в Общински съвет Априлци Решение №412 и
Решение №416 и Решение №426 от 31.07.2014 г. при 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 Априлци.

МИЛКО НЕДЯЛКОВ /П/
Областен управител
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