РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД – 15 – 34
гр. Шумен, 17.03.2016 г.
При извършена служебна проверка, относно законосъобразността на решенията
по Протокол № 9 от проведено на 25.02.2016 г. заседание на Общински съвет (ОбС) –
Каспичан се установи, че Решение № 91 e незаконосъобразно, предвид следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), ОбС – Каспичан е приел Решение № 91/25.02.2016 г., като от
общия брой присъстващи общински съветници – 13 (тринадесет), 4 (четирима) са
гласували „ЗА“, 3 (трима) са гласували „ПРОТИВ“, а 6 (шест) са гласували
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
Съгласно разпоредбата на 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, 20 и по чл. 21а, ал. 3
се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Видно от гореизложеното, в пълно противоречие с цитираната императивна
разпоредба (чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА) Решение № 91/25.02.2016 г. на ОбС – Каспичан е
прието без да е налице изискуемото по закон мнозинство. В тази връзка, за да е валидно
изразеното с Решение № 91/25.02.2016 г. волеизявление на ОбС – Каспичан, преди
всичко трябва да е прието с определеното по закон мнозинство. Предвид това, Решение
№ 91/25.02.2016 г. на ОбС – Каспичан е незаконосъобразно и следва да бъде върнато за
ново обсъждане. С оглед на предходното, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за
администрацията и чл. 45, ал. 4, изречение второ от ЗМСМА
НАРЕЖДАМ:
Връщам за ново обсъждане Решение № 91 по Протокол № 9 от проведеното
на 25.02.2016 г. заседание на Общински съвет – Каспичан.
Препис от заповедта да се връчи на Председателя на Общински съвет –
Каспичан за сведение и изпълнение.
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