РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-111
Ловеч, 15.08.2016 год.

На заседание, проведено на 28.07.2016 г., за което е съставен протокол № 12
(изпратен с писмо с вх. № АК-01-96/08.08.2016 г.), Общински съвет Априлци е приел
решения №№ 190 - 199. На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) бе осъществен контрол за
законосъобразност на решенията, при който се установи, че при приемане на
Решение № 192/28.07.2016 г. и Решение № 198/28.07.2016 г. не са съобразени
приложимите процесуални правила и материалноправни норми:
В протокола от заседанието е посочено, че с 5 гласа „за“, 0 „против“ и 4
„въздържали се“ Общински съвет Априлци не приема Решение № 192, което е с
диспозитив: „Приема Отчет на бюджета на Община Априлци за 2016 г. към
30.06.2016 г.“. За приемане на решение с правно основание чл. 21, т. 6 от ЗМСМА, чл.
27, ал. 4 от същия закон изисква мнозинство повече от половината от общия брой на
съветниците. Това означава, че за да се приеме решението, за предложения текст е
необходимо да са гласували не по-малко от 6 общински съветници от Общински
съвет Априлци.
Съгласно протокола, с 1 глас „за“, 2 „против“ и 6 „въздържали се“ Общински
съвет Априлци „не взе“ решение № 198, със следното съдържание: „На основание чл.
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ, Общински съвет Априлци реши:
Разсрочване на задължения към Община Априлци“. За приемане на този текст също са
гласували по-малко от необходимия брой общински съветници. От това, че няма
достатъчно гласове в подкрепа на предложения проект, следва, че волята на общинския
съвет е за отхвърляне на предложението. Видно от протокола, приемане на решение за
отхвърляне на предложението не е гласувано. Като административен акт е оформен
текст, за който няма изразена воля. На практика липсва валидно волеизявление на
компетентния колективен орган, което обуславя извод за липса на валидно прието
решение въобще, и е създадена правна привидност, че на практика такова е налице.
Предвид изложеното намирам, че изброените по-горе решения са приети в
противоречие с административнопроцесуалните норми. Липсва воля на колективния
орган, която да бъде изразена писмено в административен акт. За формиране на
колективно волеизявление е необходимо съответно мнозинство. В настоящия случай
актовете на органа на местно самоуправление са оформени писмено с текст, който не е
приет с необходимото мнозинство, посочено в чл. 27, ал. 3 и 4 от ЗМСМА. Тъй като се
касае до колективен орган, за да са валидни взетите от него решения, следва да бъдат
подкрепени от нормативно определения брой съветници.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за
администрацията и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

ВРЪЩАМ за ново обсъждане в Общински съвет Априлци Решения №№ 192 и
198 от 28.07.2016 г.
На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет Априлци.
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