РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ЗАПОВЕД
№ АК-1
гр. Перник, 07.03.2017 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.
45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/
и след като осъществих контрол за законосъобразност върху Решение № 38 от
Протокол № 3 от редовното заседание на 23.02.2017 г. на Общински съвет Трън,
депозиран в Областна администрация Перник с Писмо с вх.№ 10-04-4/28.02.2017 г.,
в законоустановения срок

В Р Ъ Щ А М

КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН:

РЕШЕНИЕ № 38 от Протокол № 3 от редовно заседание на Общински
съвет Трън, проведено на 23.02.2017 г., постъпил в Областна администрация
Перник с Писмо с вх.№ 10-04-4 на 28.02.2017 г., със следните

МОТИВИ:

Основната задача при дейностите по подготовката и произвеждането на
местния референдум е стриктното спазване на определените в закона срокове и
организиране

на

дейностите

по

организационно-техническата

подготовка

за

обезпечаването му в съответствие с Изборния кодекс, Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и приетите
с Решение № 1907-МИ от 2 юли 2012 г. на ЦИК – Методически указания на
Централната избирателна комисия по прилагането на Закона за пряко участие на
гражданите

в държавната

власт

и

местното

самоуправление

(ЗПУГДВМС)

за

произвеждане на местен референдум.

I. С Решение № 38 Общински съвет Трън е утвърдил образците от книжата за
произвеждане на местен референдум в община Трън на 26 март 2017 г. с въпроса,
по който трябва да се проведе гласуването: „Съгласни ли сте Община Трън да не
одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни
богатства?”.

Решението е незаконосъобразно, тъй

като е прието в

нарушение на

приложимите материалноправни норми, а именно съгласно чл. 30, ал. 6 от Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
/ЗПУГДВМС/ книжата за произвеждане на местен референдум се утвърждават от
общинския

съвет,

ведно

с

решението

за

одобряване

на

предложението

за

произвеждане на референдума /Решение № 20 от 08.02.2017 г./.

Последващото изпълнение на задължението за утвърждаване на образци от
книжата за произвеждане на референдума не би могло да обезпечи задължителното
прилагане на горепосочената разпоредба.
С оглед преклузивния срок, даден в чл. 30, алинея 4 от ЗПУГДВМС,
административния акт следва да бъде отменен, поради съществено нарушение на
административнопроизводствените правила, предвид невъзможността да бъде
спазен законоустановения срок.

II. Първият, утвърден с решението образец, е Приложение № 1-МР –
Избирателен списък, по който задължението за обявяване, съгласно чл. 8, ал. 2
ЗПУГДВМС, във връзка с чл. 41, ал. 1 от ИК, и в изпълнение на Заповед № РД-0548/09.02.2017 г. на Кмета на Община Трън, предварителните избирателни списъци
се

обявяват

от

общинската

администрация

не

по-късно

от

13.02.2017

г.

/понеделник/, т. е. 40 дни преди изборния ден на видно място в района на
съответната избирателна секция. Същите са обявени на официалната интернет
страница на общинската администрация на 17.02.2017 г. /петък/, пет дни след
изтичане на законовоопределения срок за това и без наличието на утвърден образец
на избирателен списък, който е утвърден с приемането на Решение № 38 от
23.02.2017 г., което е съществено нарушение на процесуалните правила.

Видно от гореизложеното, цитираното решение на Общински съвет Трън
страда от сериозен порок - прието е независимо от същественото нарушение на
административнопроизводствените правила и противоречието му с приложимите
материалноправни разпоредби, което представлява основание за оспорването му по
чл. 146, т. 3 и т. 4 от АПК.

С оглед гореизложеното, ВРЪЩАМ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ЗА НОВО
ОБСЪЖДАНЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН РЕШЕНИЕ № 38 от Протокол № 3 от
редовното заседание на Общински съвет Трън, проведено на 23.02.2017 г., постъпил
в Областна администрация Перник с Писмо с вх. № 10-04-4 на 23.02.2017 г.
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На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, РЕШЕНИЕ № 38 от Протокол № 3 от
23.02.2017 г. не влиза в сила и сте задължени да насрочите заседание, на което
решението да бъде преразгледано от Общински съвет Трън в 14-дневен срок от
получаването на настоящата заповед.

Съгласно чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА, измененото или повторно приетото
решение подлежи на оспорване пред Административен съд - Перник по реда на
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА, заповедта да бъде изпратена на
Председателя на Общински съвет Трън за изпълнение и на Кмета на Община Трън
за сведение.

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ

/П/

Областен управител
на област Перник
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