РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД
№ РД–02–03 -26
Гр. Габрово 14.02.2018 година
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за
администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ВРЪЩАМ
за ново обсъждане в общински съвет – Дряново Решение № 391 от 30.01.2018 г.,
с което:
На основание чл. 21 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Дряново приема промяна в чл. 70 - нова ал. 3 , от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, както следва:
„чл.70 (3) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос
заседанието се ръководи от заместник-председателя, посочен от председателя в
началото на всяко заседание. В този случай председателят не може да ръководи
заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос.”
М О Т И В И:
С уведомително писмо с вх. № КАК–01–114/1/07.02.2018 г. на председателя на
общински съвет – Дряново, в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА,
на областен управител на област с административен център Габрово са предоставени
препис – извлечения от решенията на общинския съвет, взети на редовно заседание,
проведено на 30.01.2018 г. Съгласно правомощията на областния управител,
регламентирани в чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията /ЗА/, във връзка с чл.
45, ал. 4 от ЗМСМА, последният има компетенцията да извърши служебен и цялостен
контрол за законосъобразност на предоставените административни актове.
Решение № 391 от 30.01.2018 г., е издадено от компетентен административен
орган, в кръга на неговите правомощия /да приема правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация/, в съответната писмена форма. Численият брой общински съветници е
13 /тринадесет/. На проведеното гласуване са присъствали 12 съветници, като всички са
гласували „за”, от което следва, че към момента на вземане на решението са били
налице необходимите кворум и мнозинство, нормативно определени в чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА.
Решението на Общински съвет – Дряново е незаконосъобразно, тъй като е
прието в нарушение на материалния закон по следните съображения:
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Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, общинският съвет избира от
своя състав председател на съвета. Следователно, председателят продължава да бъде
общински съветник, като упражнява всички права и задължения, произтичащи от
качеството му на съветник. Председателят има правото и задължението да ръководи
заседанията на съвета (чл. 25, т. 3 от ЗМСМА), но едновременно с това, като съветник,
той има и правото да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от
компетентността на този орган на местното самоуправление (чл. 33, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА). Председателството на общинският съвет не изключва възможността за
участие в разискването на въпроси от компетентността на съвета. Хипотезите и
условията, при които всеки един от общинските съветници не може да участва при
вземането на решения или следва да бъде отстранен от заседанието, са изчерпателно
изброени в чл. 37 от ЗМСМА, глава VIII от Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобито имущество („Конфликт на интереси”) и глава V от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация Дряново. Изброените разпоредби
определят и процесуалния ред, по който следва да стане отстраняването на общинския
съветник от разискването и гласуването по дадени въпроси от значение за местната
общност, независимо от това дали същият се явява и председател на съвета. Като е
ограничил правата на общинския съветник, избран за председател на съвета, Общински
съвет – Дряново е приел един незаконосъобразен акт.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. първо
от ЗМСМА връщам за ново обсъждане Решение № 391/30.01.2018 г. на Общински
съвет - Дряново като незаконосъобразно - прието в нарушение на материалния закон.
Настоящата заповед да се изпрати на председателя на Общински съвет –
Дряново и кмета на община Дряново за сведение и изпълнение.
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