РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-6
Ловеч, 13.01.2015 г.
С Решение № 491 oт 18.12.2014 г. относно прекратяване пълномощията на
общински съветник, на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет Луковит
предсрочно е прекратил пълномощията на общинския съветник Ивайло Радоев
Маринов.
Това решение не е съобразено с разпоредбата на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, в която
е предвидено изрично, че решението за предсрочно прекратяване на правомощията на
общинските съветници е от компетентността на общинската избирателна комисия
/ОИК/, а не на общинския съвет. Последният може да констатира наличието на
обстоятелствата по чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА и да приеме решение за уведомяване на
ОИК, но няма право да прекрати предсрочно правомощията на общинския съветник.
При приемане на решението са допуснати и съществени нарушения на
административнопроцесуалните правила. В приетия акт не са изложени фактическите
основания за приемането му, които са част от реквизитите, определени в чл. 59, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Съгласно т. 4 от цитирания текст
административният орган е задължен да изложи фактически и правни основания за
издаване на акта. Липсват мотиви, от които да се установи наличието на
предпоставките, посочени в чл. 30. ал. 4, т. 5 от ЗМСМА, а именно от кои заседания е
отсътвал общинския съветник без да уведоми писмено председателя за причините за
неучастието си, както и дали е бил редовно поканен.
Предвид изложените съображения намирам, че Решение № 491 oт 18.12.2014 г.
на Общински съвет Луковит не е съобразено с приложимите материалноправни и
административнопроцесуални норми, поради което на основание чл. 32, ал. 2 от ЗА, във
връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ Решение 491 oт 18.12.2014 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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