РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Пловдив
Изх. № АК-01-199
18.08.2017 г.

ДО
Г-Н ГЕОРГИ РУМЕНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ
гр. Съединение, бул. „6-ти септември“ № 13
На Ваш № 92/11.08.2017 г.
КОПИЕ ДО
Г-Н АТАНАС БАЛКАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
гр. Съединение, бул. „6-ти септември“ № 13

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на
Решение № 79 и Решение № 91, взети с протокол № 11 от 09.08.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РУМЕНОВ,
На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ връщам за ново
обсъждане в Общински съвет Съединение и съобразяване със законовите изисквания, в
законовия 7-дневен срок, Решение № 79 и Решение № 91, взети с протокол № 11 от
09.08.2017 г. Същите са незаконосъобразни поради следните съображения:
С Решение № 79, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 181, ал. 2
от Закона за горите, Общински съвет Съединение: 1. Избира формата на управление на
горските територии – собственост на Община Съединение да бъде съгласно чл. 181, ал. 1, т. 3

от Закона за горите, като бъде сключен договор с юридическо лице – търговец, имащо право да
упражнява дейности по стопанисване на горските територии, вписано в публичния регистър по
чл. 241 от Закона за горите в Изпълнителна агенция по горите; 2. Определя да бъде сключен
договор за управление на горските територии, собственост на Община Съединение, с „АРБОС“
ЕООД, ЕИК 201038155, вписано в Публичния регистър на лицата, имащи право да
осъществяват частна лесовъдска практика в Изпълнителната агенция по горите с
Удостоверение № 8025/17.07.2017 г.; 3. Възлага на кмета на Община Съединение изпълнението
на решението.
С Решение № 91 на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 5
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Съединение, неговите
комисии и взаимодействието им с общинската администрация, Общински съвет Съединение:
Дава съгласие да се направят промени в бюджет 2017 г., както следва: В приложение № 4,
дейност 2619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално
развитие, т. 11 – Направа шадраван в центъра на селото – с. Найден Герово – 10250 лв.,
определени от § 4000, да бъде финансиран с местни средства. Средствата да се осигурят от
обекти в приложение 5, т. I Дейности в населените места на общината, т. 2 Укрепване или
събаряне сгради опасни от самосрутване – 2250 лв. да се преместят за финансиране от § 4000 и
т. II Населени места, с. Найден Герово, т. Ремонт на площада и парка в центъра – 8000 лв. да се
преместят за финансиране от § 4000.
Така

приетите

решения

са

взети

при

съществено

нарушение

на

административнопроизводствените правила за квалифицирано мнозинство, установени с
разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА .
Съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2,
3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал. 3 от същия закон се вземат с мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците. В конкретния случай, видно от посочените в тях
правни основания, Решение № 79 е прието по т. 8, а Решение № 91 – по т. 6 на чл. 21, ал. 1 от
ЗМСМА. Според чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общинският съвет приема и изменя годишния

бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.
Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА предвижда че общинският съвет приема
решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя
конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.
Противоречието с нормата на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА се изразява в това, че общинският
съвет не е приел горепосочените решения с предвиденото от закона квалифицирано мнозинство
от повече от половината от общия брой на съветниците. Общият брой на съветниците в
Общински съвет Съединение е 17, което означава, че решенията е трябвало да се приемат с
мнозинство от повече от половината от тях или 8,5 общински съветници, което след
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математическо закръгляне се равнява на 9 общински съветници. В случая, за приемане и на
двете решения със „ЗА“ са гласували едва по 8 съветници. За да съответстват решенията на
посочената законова разпоредба, то те трябва да се прегласуват, като, за да се считат за валидно
приети, за всяко едно от тях трябва да са гласували поне 9 общински съветници със „ЗА“.
Налице е съществено нарушение на административнопроизводствени правила, което е
самостоятелно основание за незаконосъобразност на административния акт по аргумент на чл.
146, т. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и налага Решение № 79 и Решение №
91 да бъдат отменени.
Предвид гореизложеното, връщам за ново обсъждане Решение № 79 и Решение № 91,
взети с протокол № 11 от 09.08.2017 г. на Общински съвет Съединение съобразно дадените
указания.
На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА е необходимо да преразгледате върнатите
решения в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, като оформите същите в
съответствие със законовите изисквания, в противен случай ще бъдат оспорени по съдебен ред.

С уважение: /П/
ИНЖ. ДИМИТЪР КЕРИН
Временно изпълняващ длъжността Областен управител на област Пловдив,
съгласно Заповед за заместване № ЧР-04-12/01.08.2017 г.
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