Общински съвет Берковица – месец юни
1. Със Заповед № АК-04-6/15.06.2021 г. на Областния управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 654 от Протокол № 32/28.05.2021 г. на Общински съвет
Берковица. С посоченото решение, на основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, общинският
съвет дава предварително съгласие да се промени предназначението на земеделски
земи – пасища и мери, за неземеделски нужди – кариера за добив на нерудни полезни
изкопаеми. Според посоченото в решението правно основание общинският съвет
приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на
предназначението по ал. 3 на чл. 25 от ЗСПЗЗ (в която са предвидени в пет точки
случаите, при които се допуска по изключение промяна на предназначението) и за
учредяване на правата по ал. 4, с мнозинство две трети от общия брой на общинските
съветници, при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на
резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг
на земи за нуждите на животновъдството. При гласуване на решението е следвало да
бъде спазено изискването за квалифицирано мнозинство. в случая общият брой на
съветниците в Общински съвет Берковица е 17, при което валидно решение би било
взето, ако “за” гласуват най-малко 11 общински съветници, а в случая гласовете “за”
са 10, „против“ – 2, „въздържали се“ няма и от залата отсъстват 2-ма общински
съветници. Това води като последица незаконосъобразност във формата на
унищожаемост на издадения административен акт.
2. Със Заповед № АК-04-6-(1)/15.06.2021 г. на Областния управител са върнати за
ново обсъждане Решения с №№ 681 и 682 от Протокол № 32/28.05.2021 г. на
Общински съвет Берковица. Посочените решения общинският съвет приема без
необходимия кворум. Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА заседанията на общинския
съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.
Повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на
присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от
общия брой на съветниците, т.е. 9+1. На заседанието в началото са присъствали 14
общински съветници от общо 17. При вземането на посочените две решения в залата
са присъствали 9 общински съветници, а за да имат законен кворум за вземане на
решение, е необходимо да са присъствали най-малко 10 общински съветници.

