РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№АК-02-3
гр. Силистра, 09.07.2019 г.

В Областна администрация Силистра, с входящ №1-1115/04.07.2019 г. е
постъпил Протокол №58 на Общински съвет – Тутракан от проведено заседание на
26.06.2019 г.
След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата
законосъобразност, установих че при приемане на Решение №816 (Общински съвет гр.
Тутракан дава съгласие да отпадне имот с идентификатор №78238.50.612 с площ от
123,174 дка, местност „Юперски път“, категория трета, от Годишната програма за
управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. …) не са спазени
изискванията за форма, тъй като същото е немотивирано, прието в нарушение на
материалния закон и при наличие на допуснати в хода на административното
производство по приемането му нарушения на административнопроизводствените
правила.
Решение №816 е прието по докладна записка на общински съветник. Като
основен и единствен мотив в докладната записка за отпадане на въпросния имот от
Годишната програма е посочено, „… че имота е заделен за отдаване под наем на
малоимотни“. Как обаче, кога и по какъв начин този имот е заделен за малоимотни не
се разбира от докладната записка. Дори считам, че и от станалите разисквания по време
на заседанието на Общински съвет – Тутракан също не могат да се извлекат мотиви в
тази насока, тъй като същите са неясни и не в достатъчна степен конкретни, за да се
приеме Решение №816, поради което намирам за неспазени изискванията за форма на
административния акт, съгласно чл. 59, ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК.
Решение №816 е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА с 9 гласа
„ЗА“, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ и 1 „ПРОТИВ“ от 13 присъствали на заседанието
съветници. Съгласно чл. 27, ал. 4 изр. първо от ЗМСМА: „Решенията на общинския

съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал. 3 се вземат с
мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.“ Общият брой на
общинските съветници в Общински съвет – Тутракан е 17, като половината от 17 е
числото 8,5. Понеже обаче математическия резултат 8,5 не удовлетворява правните
изисквания при формиране на волята на колективния орган, тъй като няма как половин
глас да надделее при вземането на решението, то това число следва да се закръгли до
следващата по-голяма величина 9, от което следва, че половината от общия брой 17
общински съветници са 9 души, а повече от половината, съгласно чл. 27, ал. 4 от
ЗМСМА са 10 съветници, чиито гласове са необходими за приемане на решението. В
случая непостигането на предвиденото от закона мнозинство при вземането на
Решение №816 от колективен орган, какъвто е Общински съвет – Тутракан, води до
незаконосъобразност на същото решение.
На последно място, считам че Общински съвет – Тутракан не се е съобразил и
със собствения си Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.
Тутракан.
Решение №816 е прието без докладната записка да е била разгледана от
комисиите към Общински съвет – Тутракан. Всички останали решения по Протокол
№58/26.06.2019 г. са били разгледани от постоянни комисии и това е видно от самия
протокол, с изключение на Решение №816.
Съгласно чл. 120, ал. 3 от Правилника: „Проекти за решения, внесени от
общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на
общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета“. Настоящият случай
с Решение №816 не касае организационната работа на Общински съвет – Тутракан и
липсва задължителното становище на кмета на община Тутракан.
Ето защо и предвид всичко гореизложеното, считам че допуснатите
незаконосъобразности в Решение №816 от Протокол №58/26.06.2019 г. на Общински
съвет – Тутракан, могат да бъдат отстранени чрез ново обсъждане на същото решение
на следващото заседание на Общинския съвет, като 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:
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Връщам Решение №816 от Протокол №58/26.06.2019 г. на Общински съвет –
Тутракан, като незаконосъобразно, за ново обсъждане в 14-дневен срок от
получаването му.
Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Тутракан за
изпълнение, а на Кмета на Община Тутракан - за сведение.
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