РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-152
Ловеч, 03.08.2017 г.
С Решение № 577 от 20.07.2017 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 6; чл. 44, ал. 1, т. 5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във
връзка с необходимостта Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Тетевен“ да изпълнява
задълженията си съгласно Споразумение № РД 50-147/21.10.2016 г. за изпълнение на
Стратегия за водено от общностите местно развитие, Общински съвет - Тетевен e приел
следното:
1. Общински съвет - Тетевен дава съгласието си Община Тетевен да отпусне
временна финансова помощ на Сдружение с нестопанска цел „МИГ - Тетевен" в размер
на 3 802.00 лв. (три хиляди осемстотин и два лева) за разплащане на неотложни текущи
разходи, във връзка с текущата дейност на Сдружение „МИГ - Тетевен", за периода от
01.05.2017 г. до 31.07.2017 г.
2. Предоставената временна финансова помощ в размер на 3 802.00 лв. (три
хиляди осемстотин и два лева) ще бъде върната на Община Тетевен след
възстановяване на финансовите средства, заявени със заявка за плащане за периода м.
април - м. септември 2017 г., вкл.
Решението е отразено в протокол № 28/20.07.2017 г., който е получен в
Областна администрация Ловеч с вх. № АК-01-90/27.07.2017 г.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията (ЗА) и по повод
осъществяваният контрол за законосъобразност по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
констатирах, че горецитираното решение е в противоречие с процесуалните правила
по следните съображения:
Решението е прието в нарушение 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.
Цитираните в решението правни основания не съответстват на съдържанието на
решението.
Към решението липсват мотиви и не се съдържа обоснована и анализирана
информация за конкретните финансови нужди на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Тетевен". Простата констатация за необходимите средства не може да се възприема
безкритично от общинския съвет без да е изследван въпроса за вида на неотложните
текущи разходи, които следва да се покрият с отпуснатите средства. В допълнение не
може да се установи предприета ли е актуализация на бюджета и от кой параграф ще
бъдат осигурени необходимите средства.
Видно от посочените правни основания към решението при осъществяване на
проверката за законосъобразност, не може да се установи спазена ли е процедурата по

чл. 87, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет
Тетевен, неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация за мандат
2015-2019 г.
Така взетото решение съдържа елементи, които имат характер на държавна
помощ, тъй като с него безлихвено се предоставят средства на юридическо лице. От
текста на решението не може да се установи съобразени ли са изискванията на Закона
за държавните помощи.
Изискването за мотивировка представлява гаранция за законосъобразност на акта,
което законът е установил за защитата 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.
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ Решение № 577/20.07.2017 г. за ново обсъждане в Общински съвет Тетевен.
На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет - Тетевен.
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