
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра                          

 
 

 

ЗАПОВЕД 

№АК-02-1 

гр. Силистра, 15.02.2019 г. 

 

В Областна администрация Силистра, с входящ №1-232/11.02.2019 г. е постъпил 

Протокол №1 на Общински съвет – Ситово от проведено заседание на 31.01.2019 г.  

След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата 

законосъобразност, от правна страна, установих незаконосъобразност при вземане на 

следното решение:  

Решение №10 на Общински съвет – Ситово по т. 11 от дневния ред: „Докладна 

записка относно разпореждане с общинска собственост в с. Ситово“. 

Така прието Решение №10 на Общински съвет – Ситово намирам за 

противоречащо на материално-правни разпоредби, поради следните съображения:  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА: „Общинския съвет приема решения за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя 

конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства“. 

Подобен вид решения се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците, съгласно изречение първо на разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.  

Съгласно чл. 6, ал. 3, предложение първо от ЗОС: „Решенията на общинския 

съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците“. 

Алинея 1 от чл. 6 на ЗОС, гласи: „Имотите и вещите – публична общинска собственост, 

които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския 

съвет за частна общинска собственост“. В случая ЗОС се явява специален закон по 

отношение на ЗМСМА и мнозинството, с което следва да бъде прието Решение №10 на 

ОбС – Ситово следва да бъде това по чл. 6, ал. 3 от ЗОС, а имено 2/3 от общия брой на 

съветниците. 
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Общият брой на общинските съветници на ОбС – Ситово е 13, от където следва, 

че за да се приеме Решение №10 са необходими гласовете на 9 общински съветника, 

тъй като ако при изчисляване на мнозинството числото не е цяло, какъвто е настоящия 

случай, то следва да се закръгли на следващата по-голяма величина. Мнозинството при 

приемане на решенията представлява минималния брой членове на колективния орган, 

който следва да подкрепи решението, за да се приеме за валидно. 

Видно обаче от провелото се гласуване по Решение №10, същото е прието със 7 

гласа „ЗА“, 3-ма „ПРОТИВ“ и 3-ма „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, което се явява в противоречие 

на разпоредба на чл. 6, ал. 3 от ЗОС, водеща до незаконосъобразност на Решение №10.  

Предвид гореизложеното, считам че допусната незаконосъобразност в Решение 

№10 от Протокол №1/31.01.2019 г. на Общински съвет – Ситово, може да бъде 

отстранена чрез ново обсъждане на същото решение на следващото заседание на 

Общинския съвет. 

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

администрацията, във вр. с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Връщам Решение №10 от Протокол №1/31.01.2019 г. на Общински съвет – 

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

му. 

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

изпълнение, а на Кмета на Община Ситово – за сведение 

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

Областен управител на област Силистра 
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