РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД
№ РД-02-03-18
Гр. Габрово 11.02.2020 г.
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 – Трявна Решение № 35 от 23.01.2020 г., с
което на основание чл. 21, ал. 3 вр. чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), общинския съвет приема Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Трявна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, в частта по чл. 13, ал. 5, предл.
трето от същия, съгласно който, колективният орган е приел, че при неприсъствие на
общински съветник на всички заседания на общинския съвет и на постоянните комисии
в рамките на един календарен месец, възнаграждението му се намалява с 55 % от
размера на месечното му възнаграждение, с изключение на случаите, свързани със
заболяване или друга основателна причина, като незаконосъобразно.

М О Т И В И:

С уведомително писмо, с вх. № КАК-01-145/1 от 05.02.2020 г. на Председателя
на Общински съвет – Трявна, в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА,
на областен управител – Габрово са предоставени препис – извлечения от решенията на
общинския съвет, приети на заседание, проведено на 23.01.2020 г. Съгласно
правомощията на областния управител, регламентирани в чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за
администрацията 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 № 35 от 23.01.2020 г. е прието при наличието на необходимите кворум и
мнозинство, нормативно определени в чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА.
Административният акт, предмет на настоящата заповед, противоречи на материалния
закон по следните съображения:
Решение № 35 от 23.01.2020 г., доколкото е свързано с разходване на публични
средства, от бюджета на община Трявна, е издадено от компетентен административен
орган, в кръга на неговите правомощия, в съответната писмена форма. За да е валидно
взетото решение от колективен орган, какъвто е общинският съвет, заседанието следва
да бъде проведено при участие на необходимия брой общински съветници и същото да
бъде подкрепено от нормативно определения брой съветници. В случая, численият
брой общински съветници е 17 (седемнадесет). В проведеното гласуване са участвали

16 общински съветници като 13 от тях са гласували „за”, 0 – „против” и 3 – „въздържал
се”, от което следва, че към момента на вземане на решението са били налице
необходимите кворум и мнозинство, нормативно определен в чл. 27, ал. 2 вр. ал. 3 от
ЗМСМА.
Административният акт противоречи на императивни правни норми, тъй като е
приет при условията на несъответствие с целта на закона.
Нормата на чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА предвижда, че общинският съветник
получава възнаграждение за участието си в заседанията на съвета и на неговите
комисии, като размерът на това възнаграждение се определя с решение на колективния
орган на местното самоуправление, прието с квалифицирано мнозинство. В този
смисъл, на законово ниво е уредено задължението за изплащане на възнаграждение на
съветниците единствено за участие в заседанията на общинския съвет и на неговите
комисии. В случая, Общински съвет – Трявна е приел разпоредба, съгласно която
общински съветник, който изцяло не е изпълнявал задълженията си в рамките на
календарния месец, следва да получи възнаграждение в определен размер. Правото на
възнаграждение, обаче, възниква само при реално изпълнение на задължението на
общинския съветник да участва в заседанията. При неизпълнение на тези задължения,
възнаграждение не следва да бъде дължимо и изплащано.
Във връзка с гореизложеното, Решение № 35 от 23.01.2020 г. на Общински съвет
– Трявна, в частта, предмет на настоящата заповед е незаконосъобразно, постановено в
нарушение на материалния закон, поради което, на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ,
предл. първо от ЗМСМА, връщам същото ново обсъждане в общински съвет – Трявна.

Настоящата заповед да се изпрати на председателя на Общински съвет – Трявна
и кмета на община Трявна за сведение и изпълнение.
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