ЗАПОВЕД
№ ПО-196
Пазарджик, 28.08.2019 г.

Общински съвет - Пещера на свое заседание от 19.08.2019 г. е взел решения
от № 662 до № 663, приети с Протокол № 55, които са постъпили в деловодството на
Областна администрация с вх. № 08 00-130/22.08.2019 г.
Така

взетите

решения

са

незаконосъобразни,

поради

нарушение

на

правилата, установени с Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет

Пещера

и

взаимодействието

му

с

Общинска

администрация

Пещера

/Правилника/.
Като се е позовал на разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Пещера, Председателят на Общински
съвет Пещера е свикал петдесет и пето извънредно заседание на 19.08.2019 г.
В представения протокол и приложенията към решенията липсват данни
председателят да е изпълнил задължението си по чл. 37 от Правилника, а именно:
да е свикал заседание на постоянните комисии, които да изразят становище по
законосъобразността

на

така

направените

две

предложения,

оформени

като

докладна записка от Председателя на Общински съвет Пещера с регистрационни
индекси от 15.08.2019г.
От извършената служебна справка се установи, че петдесет и петото
заседание на общинския съвет е било насрочено за 06.08.2019 г. при една
единствена точка от дневния ред, а именно: Приемане на декларация относно
мерките за справяне с африканската чума. На сайта на община Пещера е качено
съобщение за предстоящо петдесет и шесто заседание, насрочено за 29.08.2019 г.
Въпреки трайно установената практика на общинския съвет да качва проекта на
дневен ред на сайта, данни за проведеното на 19.08.2019 г. извънредно заседание
липсват.
Не са спазени и разпоредбите на чл. 11, т. 16 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Пещера и взаимодействието му с
4400 Пазарджик, ул.“Екзарх Йосиф”№ 2, тел. (034) 44 24 48, факс (034) 44 23 38,
http://www.pz.government.bg Е-mail: secretary@pz.government.bg

З А П О В Е Д №_______

Общинска

администрация

Пещера.

Липсата

на

информация

заседание, води до нарушение на принципите за

за

предстоящото

достъпност, публичност и

прозрачност в действията на органа на местното самоуправление и местната
администрация, предвидени в чл. 12, ал. 1 от АПК, както и до невъзможност
обществеността да се информира и да присъства на заседанието.
Допуснатите нарушения на административно – производствените правила
при провеждане на петдесет и петото заседание на Общински съвет Пещера водят до
незаконосъобразност на проведената сесия.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 32, ал. 1 от ЗА,
З А П О В Я Д В А М:
В Р Ъ Щ А М за ново обсъждане решения от № 662 до № 663 от 19.08.2019 г.
на Общински съвет – Пещера, приети с Протокол № 55, като незаконосъобразни.
На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатите за ново обсъждане решения
не влизат в сила и следва да се разгледат от общински съвет в 14 – дневен срок от
получаването на настоящата заповед.
Преписи от настоящата Заповед да се изпратят на Председателя на общински
съвет - Пещера и на Кмета на община Пещера.
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