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№ АдК-04-9
Добрич, 12.05.2017г.
Във връзка с упражнения контрол за законосъобразност на актовете на Общински
съвет – Тервел по Протокол №4 от заседание, проведено на 27.04.2017 г., установих
следното:
С Решение №4–45: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 311, ал. 1 и ал. 2, чл. 312, ал. 1, чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл. 314, ал. 4 от ЗПУО, чл. 10, ал. 2,
т. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3/18.02.2008г. за нормите за преподавателска заетост и
реда за определяне на числеността на персонала, както и чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на учениците
и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена (обн. ДВ бр.4 от 2001г., изм. и доп. бр.49 от 2002г., бр.55 от 2002г., бр.74 от 2003г.,
доп. бр.87 от 2003г.), Общински съвет гр. Тервел реши:
І. Общински съвет Тервел дава съгласие ДГ „Любопитко“ с. Божан с филиали ДГ с.
Коларци, ДГ с. Балик и ДГ с .Ангеларий да се промени в ДГ „Светулка“ с. Коларци с
филиали в селата Балик, Ангеларий и Божан.
Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения:
Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 311, ал. 1 и ал. 2, чл. 312, ал. 1, чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл. 314, ал. 4 от ЗПУО, чл. 10, ал. 2,
т. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3/18.02.2008г. за нормите за преподавателска заетост и
реда за определяне на числеността на персонала, както и чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на учениците
и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена (обн. ДВ бр. 4 от 2001г., изм. и доп. бр. 49 от 2002г., бр. 55 от 2002г., бр. 74 от
2003г., доп. бр. 87 от 2003г.). Решението е прието с гласовете на единадесет общински
съветника, при общ брой на присъстващите двадесет и един общински съветника.
Съгласно нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, решенията на общинския съвет се вземат с
явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
Половината от броя на присъстващите съветници е числото 10.5. Това получено число, не
е цяло число. Тоест половината от общия брой на присътващите съветници е числото - 11
(след закръгляне), за да изпълним законовото изискване на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, e
необходим кворум повече от половината от присъстваците общински съветници. Според
обикновена математическа сметка, необходимият кворум за приемане на горепосоченото
решение е дванадесет общински съветника. При съблюдаване на кворума е неприложимо

математическото правило за закръгляне на дробните числа в зависимост от това, дали
цифрата след десетичната запетая е по-малко или по-голямо от 5. Наличието на цифри
след десетичната запетая означава, че е необходим още един глас. След като половината
от общинските съветници е нецяло число 10.5, то е необходим още един глас. Получава се
числото 11.5, след закръгляне се получава числото дванадесет. Тоест дванадесет
общински съветника е трябвало да приемат с гласове „за“ горепосоченото Решение № 4–
45. Това законово изискване не е спазено, следователно приетото решение е
незаконосъобразно в противоречие с материалната правна норма на чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА. В подкрепа на гореизложеното е и действащата съдебна практика на Върховен
административен съд, а именно Решение № 1266 от 05.02.2015 г. по адм. дело №
9677/2014 г., III отд. на Върховния административен съд.
Предвид изложеното, решението следва да бъде върнато за ново обсъждане, с
указания за неговата отмяна.
С оглед на горепосоченото и 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:
Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ за ново обсъждане Решение №4–45 по Протокол №4 от заседание на
Общински съвет Тервел, проведено на 27.04.2017 г., с указание за неговата отмяна.
Настоящата заповед да се съобщи на Председателя на общински съвет Тервел.
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