
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра                          

 
 

 

ЗАПОВЕД 

№АК-02-5 

гр. Силистра, 10.05.2016 г. 

 

В Областна администрация Силистра, с входящ №1-450/03.05.2016 г. е постъпил 

Протокол №12 на Общински съвет – Главиница от проведено заседание на 26.04.2016 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 и 

административно-производствените правила, при вземане на следните решения:  

Решение №78 на Общински съвет – Главиница по т. 3 от дневния ред, относно: 

„Приемане годишен анализ на дейностите и финансов отчет на народните читалища в 

Община Главиница за 2015 г.“. 

Решение №78 е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 

във вр. с чл. 4 от ЗНЧ. 

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от ЗНЧ: „Председателят на читалището представя 

ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за 

изразходваните от бюджета средства през предходната година“.  

От материалите по приемане на Решение №78 не става ясно дали законовия 

срок е спазен, тъй като липсват съответните доклади от самите читалища, а е 

представен обобщен такъв, изготвен от общинска администрация, от който не става 

ясно също, какви читалищни дейности са осъществени в изпълнение на програмата по 

ал. 2 и съответно изразходваните финансови средства за осъществяването им. Също 

така считам, че не е спазена и разпоредбата на чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ: „Докладите по ал. 4 

на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на 

първото открито заседание след 31 март с участието на представителите на народните 

читалища – вносители на докладите“. Кои представители и на кои читалища са 
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присъствали на самото заседание на ОбС – Главиница, също не става ясно, както и 

това, че вносители на докладите са самите читалища. 

Решение №81 на Общински съвет – Главиница по т. 6 от дневния ред, относно: 

Допълнение и изменение на Правилника за устройство и дейността на Общинско 

предприятие „Общински имоти и комунални дейност“ – гр. Главиница и разширяване 

функциите на предприятието“.  

Първото, което прави впечатление по приемането на Решение №81 е това, че 

към докладната записка липсват мотиви, от които да е видно, че подзаконовия 

нормативен акт (аргумент: чл. 7, ал. 1 от ЗНА) е публикуван на интернет страницата на 

вносителя, което е в пряко противоречие и неспазване на чл. 26 и чл. 28, ал. 2 и 4 от 

ЗНА.  

 На следващо място ОбС – Главиница не е конкретизирал точно и ясно коя форма 

на управление от изброените по чл. 181, ал. 1, т. 1 от ЗГ определя за горските територии 

– общинска собственост. Подразбира се, че това е общинско предприятие, т.е. чл. 181, 

ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗГ, като включва горските територии в ОП „Общински имоти и 

комунални дейности“, което вече е съществуващо такова, а считам, че законодателя е 

имал в предвид с разпоредбата на чл. 181, ал. 1 от ЗГ, създаването на новоучредена 

форма на управление.  

 Също така съгласно чл. 181, ал. 6 от ЗГ: „Общинският съвет определя с наредба 

реда за управление на горските територии - общинска собственост“, а с Решение №81 

ОбС – Главиница отменя Наредба №25 за управление на горските територии на 

Община Главиница, което намирам за незаконосъобразно, тъй като съгласно чл. 7, ал. 2 

от ЗНА: „Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни 

разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен“ и законовото 

изискване е реда за управление на горските територии – общинска собственост да бъде 

определен с наредба. 

Предвид гореизложеното считам, че допуснатата незаконосъобразност в 

Решения №78 и №81 от Протокол №12/26.04.2016 г. на Общински съвет – Главиница 

може да бъде отстранена чрез ново обсъждане на същите 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 
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НАРЕЖДАМ: 

 

Връщам Решения №78 и №81 от Протокол №12/26.04.2016 г. на Общински 

съвет – Главиница като незаконосъобразни, за ново обсъждане в 14-дневен срок от 

получаването им.  

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

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

 

 

 

 

 

МЛАДЕН МИНЧЕВ 

За областен управител на област Силистра 

(Съгласно Заповед №РД-21-13/09.05.2016 г.) 
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