РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№АК-02-2
гр. Силистра, 08.08.2017 г.

В Областна администрация Силистра, с входящ №1-757/01.08.2017 г. е постъпил
Протокол №21 на Общински съвет – Дулово от проведено заседание на 25.07.2017 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 №290 на Общински съвет – Дулово по т. 1.3 от дневния ред, относно:
„Утвърждаване мрежата и щата в ДГ и училища на община Дулово за учебната
2017/2018 г.“, в частта касаеща Приложение №2, т. 4 за ДГ с. Окорш, филиал с. Овен,
където се приема увеличение на броя на групите, педагогическия персонал и
непедагогическия такъв.
Считам, че така приетото увеличение с една група, водещо след себе си и
увеличение на педагогическия и непедагогическия персонал, е в разрез с разпоредбата
на чл. 2, ал. 1 и ал. 4 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена. Съгласно чл. 2, ал. 1 от
Наредбата: „Броят на групите във всяка детска градина се определя в началото на
учебната година, като броят на децата се раздели на норматива за максимален брой за
съответния вид детска градина съгласно приложението“. Алинея 4 на същата
разпоредба гласи: „При недостатъчен брой деца за образуване на групите в детските
градини в съответствие с ал. 1 втора и следваща група се образуват, когато броят на
децата, разделен на норматива за максимален брой, даде остатък 12“. Видно от
Приложение №2 към Решение №290 за с. Овен броя на децата е 17, който ако се
раздели на норматива за максимален брой деца по приложението към чл. 2, ал. 1 от

Наредбата, не дава остатък 12, което означава, че ОбС – Дулово не може да разкрие
втора група.
Освен това, като основен мотив за разкриването на втора група е използвано и
съответно прието, предложението на един от общинските съветници, че за учебната
2018/2019 г. ще има прием на нови 13 – 14 деца. Намирам това предложение за
предполагаем, бъдещ, несигурен факт, неподкрепен от никакви писмени доказателства,
финансова обосновка и т.н., което пък от своя страна е нарушение на чл. 59, ал. 1 от
АПК: „Административният орган издава или отказва издаване на акта с мотивирано
решение“, във вр. с чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК: „Когато административният акт се издава
в писмена форма, той съдържа: фактически и правни основания за издаване на акта“.
В случай, че това се случи, приема на нови 13 – 14 деца, то смятам че
увеличаването на групите трябва да стане за новата учебна 2018/2019 г., тъй като
Решение №290 касае сегашната 2017/2018 г., а и както се упомена по-горе, съгласно
чл. 2, ал. 1 от Наредбата: „Броят на групите във всяка детска градина се определя в
началото на учебната година, т.е. текущата 2017/2018 г., като броят на децата се
раздели на норматива за максимален брой за съответния вид детска градина съгласно
приложението“.
На последно място по отношение на Решение №290, в частта касаеща
Приложение №2, т. 4 за ДГ с. Окорш, филиал с. Овен, прави впечатление, че в ДГ с.
Чернолик,

филиал

с.

Руйно,

броя

на

децата,

групите,

педагогическия

и

непедагогическия персонал, са същите като тези в с. Овен. Там обаче нещата не се
променят по неясни причини, а би следвало, ако се спазват законовите правила, да
настъпят промени и там, тъй като правилата са едни и същи и се отнасят еднакво за
всички детски градини.
Решение №302 на Общински съвет – Дулово по т. 1.15 от дневния ред, относно:
„Решение за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост“.
В т. 1.22 от Решение №302, ОбС – Дулово приема да отдаде под наем част от
поземлен имот с номер 040034, в землището на с. Межден с ЕКАТТЕ 47696 в
местността „Мути кулак“, с обща площ 73 105 кв. м., с начин на трайно ползване –
друга селскостопанска територия, описан в АЧОС №5898/19.06.2006 г., при
първоначален… Видно от приложения акт за общинска собственост, описания имот е
публична общинска собственост, а не частна. Акта за публична общинска собственост е
от дата 19.07.2017 г. Законовото основание за отдаване под наем на свободни имоти
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или части от тях – публична общинска собственост е това по чл. 14, ал. 7 от ЗОС, а
Решение №302, т. 1.22 е прието на основание чл. 14, ал. 1, отнасящо се единствено за
имоти – частна общинска собственост.
Предвид всичко гореизложено считам Решение №290, в частта касаеща
Приложение №2, т. 4 за ДГ с. Окорш, филиал с. Овен и Решение №302 по т. 1.22 по
Протокол №21/25.07.2017 г. на ОбС – Дулово за незаконосъобразно приети, като
незаконосъобразността 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

НАРЕЖДАМ:

Връщам Решение №290, в частта касаеща Приложение №2, т. 4 за ДГ с. Окорш,
филиал с. Овен и Решение №302 по т. 1.22 от същото по Протокол №21/25.07.2017 г.
на ОбС – Дулово, като незаконосъобразни, за ново обсъждане в 14-дневен срок от
получаването им.
Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Дулово за
изпълнение, а на кмета на Община Дулово – за сведение.

ИВЕЛИН СТАТЕВ
Областен управител на област Силистра
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