РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№АК-02-1
гр. Силистра, 04.01.2013 г.
В Областна администрация-Силистра с входящ №1-1673/28.12.2012 г. е
постъпил протокол № 19 на Общински съвет-Силистра от проведено заседание на
20.12.2013 г.
След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата
законосъобразност, от фактическа и правна страна установих незаконосъобразност, при
вземане на следното решение:
Решение № 426 на Общински съвет-Силистра по т. 19 от дневния ред, относно
придобиване собствеността на общински жилища, находящи се в кв. „Каро“ на
с.Калипетрово от обитателите им. Решението е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл. 72 от Наредбата за
общинската собственост, във връзка с т. 4 на решение № 309 от 19.06.2008г. на
Общински съвет-Силистра.
С решение № 426 Общински съвет-Силистра дава съгласие за дарение на имоти
частна общинска собственост, находящи се в с. Калипетрово.
Решението е прието след поименно гласуване, с 22 гласа „ЗА“; 0 гласа
„ПРОТИВ“;

0

гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ

СЕ“;

шест

ОТСЪСТВАЩИ

и

петима

НЕГЛАСУВАЛИ, при липса на необходимото мнозинство – три четвърти от общия
брой на съветниците (чл.35, ал. 5 от ЗОС и чл. 72, ал. 1 от Наредбата за общинската
собственост). В решението не се съдържат задължителните реквизити по чл. 72, ал. 2 от
Наредбата за общинската собственост. Вместо това към докладната е изготвено
приложение в табличен вид. Не са приложени актове за собственост, от които да е
видно, че разпореждането е с имоти частна общинска собственост, както и актуални
данъчни оценки на имотите.

Считам, че допуснатата незаконосъобразност в решение № 426 от протокол
№19/20.12.2012г. на Общински съвет-Силистра може да бъде отстранена чрез ново
обсъждане на същото на заседание на Общинския съвет.
Ето защо, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с
чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :
Връщам решение № 426 от протокол № 19/20.12.2012г. на Общински съвет
Силистра като незаконосъобразно, за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването
му.
Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет-Силистра за
изпълнение, а на Кмета на Община Силистра за сведение.
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