
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра                          

 
 

 

ЗАПОВЕД 

№АК-02-2 

гр. Силистра, 08.02.2016 г. 

 

В Областна администрация Силистра, с входящ №1-112/01.02.2016 г. е постъпил 

Протокол №4 на Общински съвет – Дулово от проведено заседание на 26.01.2016 г.  

След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих незаконосъобразност, 

изразяваща се в неспазване и нарушение на материалноправни разпоредби, при вземане 

на следното решение:  

Решение №36 на Общински съвет Дулово по т. 1.11 от дневния ред, относно: 

„Учредяване на право на ползване върху част от имот – публична общинска 

собственост в гр. Дулово (вх. №13/15.01.2016 г.)“. 

Решение №36 е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 

39, ал. 3 от ЗОС. 

Съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗОС: „В случаите, когато лицата, на които може да се 

учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс 

след решение на общинския съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.“  

От докладната записка по приемане на решението и материалите към нея не 

става ясно първо, лицата на които се учредява правото на ползване в кой закон са 

определени. Но ако се предположи, че това изискване на закона е спазено, то считам, че 

следващото такова, а имено чл. 39, ал. 1 от ЗОС не е спазен и съобразен от ОбС – 

Дулово: „Право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост, се 

учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг 

или публично оповестен конкурс“. 

Изрично е посочена собствеността – частна общинска, а от приложения акт за 

общинска собственост към докладната записка по приемане на Решение №36 е видно, 
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че имота е публична общинска собственост, което е в противоречие с императивната 

разпоредба на чл. 39, ал. 1 от ЗОС.  

Предвид гореизложеното считам, че допуснатата незаконосъобразност в 

Решение №36 от Протокол №4/26.01.2016 г. на Общински съвет – Дулово може да 

бъде отстранена чрез ново обсъждане на същото на следващото заседание на 

Общинския съвет.  

Ето защо, на основание чл. 31, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за 

администрацията и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Връщам Решение №36 от Протокол №4/26.01.2016 г. на Общински съвет – 

Дулово, като незаконосъобразно, за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването 

му.  

Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Дулово за 

изпълнение, а на Кмета на Община Дулово – за сведение.  

 

 

 

 

 

СТОЯН БОНЕВ 
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