ЗАПОВЕД
№ ПО-198
Пазарджик,09.09.2021 г.
Общински съвет –Септември на свое заседание от 30.08.2021 г. е взел
решение № 597, прието с Протокол № 30, което е постъпило в деловодството на
Областна администрация с вх. № 08 00-129/02.09.2021 г.
Срещу цитираното решение е постъпил сигнал с наш вх. № 9400120/31.08.2021 г. с твърдения за допуснати процедурни и други нарушения на
законите и Правилника за организацията и на Общински съвет на община Септември
и взаимодействието му с Общинска администрация.
При извършената служебна проверка за законосъобразност на решението, се
установи следното:
В представения протокол и приложенията към решенията липсват данни Зам.
председателят да е изпълнил задължението си по чл. 101 от Правилника, а именно:
да разпредели проектите на решения между постоянните комисии и да определя
водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане
в повече комисии.
Видно от протокола и приложените към решението материали, се установява,
че инвестиционното намерение на „Риъл Енерджи“ ЕООД за проектиране,
изграждане и експлоатация на соларен парк с мощност 52 MW, с площ на панелите
543 474 кв.м., находящ се в поземлен имот № 108.43.119 в землището на гр. Ветрен,
е подадено до кмета на община Септември на 24.08.2021 г.,т.е. един ден преди
заседанията на постоянните комисии. Поканата за заседанието на Общинския съвет
е с изх. №121/25.08.2021г. и в нея под т.7 от дневния ред е включено
предложението на кмета за предварителното съгласие за възмездно право на строеж
за горецитираното инвестиционно намерение, което в последствие в дневния ред на
заседанието е отразено като т.10.
След извършена справка на сайта на община Септември за заседанията,
проведени на 25.08.2021 г. от постоянните комисии към Общински съвет Септември,
се установи, че материалите по т. 10 от дневния ред на заседанието, проведено на
30.08.2021 г. не са разгледани предварително от ресорните комисии към Общински
съвет Септември.
Така взетото решение е незаконосъобразно, поради нарушение на правилата,
установени в чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет на община Септември и взаимодействието му с общинска администрация,
съгласно който в дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са
приети становища на комисиите на общинския съвет. В настоящия случай такова
становище не е изразено.
Изключение от това правило е регламентирано в чл. 71, ал 1 от Правилника,
който предоставя възможност на Кметът на общината или общински съветник да
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предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 70,
ал. 1, ако се регистрират при звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 24
часа преди часа на заседанието на общински съвет.
В този случай съгласно ал. 2 чл. 70 от Правилника, причина за включване на
неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:
1.

2.
3.

настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия,
промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални
проблеми, които изискват спешно вземане на решение;
спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на
установената процедура.
за разрешаването на важни въпроси от особено значение за Община
Септември, които не търпят отлагане.

В ал. 3 е предвидено, че неотложните въпроси се включват в дневния ред с
изрично решение на общинския съвет. В настоящия случай такова изрично решение
липсва. Не са изложени и мотиви, които да обосновават неотложност на така
внесената нова точка от дневния ред.
Даването на предварително съгласие за възмездно права на строеж по
инвестиционно намерение не е въпрос, който да е неотложен.
Допуснатите нарушения на процедурата по приемане на решение № 597
водят да неговата незаконосъобразност и до нарушение на принципите за
достъпност, публичност и прозрачност в действията на органа на местното
самоуправление и местната администрация, предвидени в чл. 12, ал. 1 от АПК.
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 решениe от № 597 от 30.08.2021 г. на
Общински съвет – Септември, приети с Протокол № 30, като незаконосъобразно.
На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение
не влиза в сила и следва да се разгледа от общински съвет в 14 – дневен срок от
получаването на настоящата заповед.
Преписи от настоящата Заповед да се изпратят на Председателя на общински
съвет –Септември и на Кмета на община Септември.
/П/
ИВАН ВАСЕВ
Областен управител
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