РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-98
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 №417, обективирано в Протокол
№49/31.07.2014 г. на Общински съвет Априлци. Със същото са приети в нарушение на
императивни норми и целта на специалните закони.
С горецитирания акт на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА органът на местно
самоуправление е приел, че „всички допълнителни приходи, които не са предвидени в
бюджета на общината от продажба на имоти и дървесина да не бъдат изразходвани
до решение на Общинския съвет“.
Налице е разминаване между правните и фактическите основания, което води и до
невъзможност за определяне действителната воля на колективния орган. В ЗМСМА т. 23
на чл. 21, ал. 1 е предвидена като основание за решаване на други въпроси от местно
значение, които не са от изключителната компетентност на други органи. В конкретния
случай волеизявлението на Общинския съвет се отнася до управление и контрол на
бюджетни средства, което се регламентира от т.6 на чл. 21, ал. 1 на същия закон.
Непозоваването на коректната правна норма е свързана и с незаконосъобразно прилагане
и на чл. 27 от ЗМСМА, който предвижда различно мнозинство за отделните видове
решения. Освен това Закона за публичните финанси със специални норми подробно
регламентира правомощията на общинския съвет по приемането, изменението и
контрола върху разходването на бюджетните средства /арг. на чл. 124, чл.125, чл.127 от
ЗПФ/. Ето защо постъпването на допълнителни приходи в общината, които не са
заложени в първоначалната бюджетна рамка следва да бъде отразено чрез актуализация
на бюджета. Разходването на средствата също е обусловено от предварителната санкция
на общинския съвет.
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 №417 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.
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