РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№АК-02-8
гр. Силистра, 12.04.2013г.
В Областна администрация - Силистра с входящ №1-428/05.04.2013г. е постъпил
протокол № 3 на Общински съвет-Ситово от проведено заседание на 28.03.2013г.
След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата
законосъобразност, от фактическа и правна страна установих незаконосъобразност, при
вземане на следното решение:
Решение № 33, с което Общински съвет-Ситово приема да бъдат опростени
стари задължения към Община Ситово на лицата, които имат сключен договор с
Общината за стопанисване на общински пасища и мери и за които Общината е
изискала официално информация от компетентните органи за липса на
извършено плащане за тази дейност от ДФЗ. Решението е прието на основание
чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА.
Решение № 33 е гласувано от общинския съвет след отправено предложение при
обсъждане на т. 6 от дневния ред, относно предоставяне на общински имоти – мери и
пасища.
В приетия в началото на заседанието дневен ред не фигурира точка относно
опрощаване на задължения към Община Ситово, респ. във връзка с решение № 33,
което е в противоречие с чл. 68, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Ситово. Налице е и нарушение и по чл. 68, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ситово - към протокола
не е приложена докладна записка по направеното предложение. В резултат на
горепосочените нарушения предложението не е разгледано и обсъдено на постоянна
комисия, поради което липсва становище по чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 57 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ситово.
На следващо място не е налице правно основание Общински съвет-Ситово да
извършва опрощаване на облигационни задължения към общината по повод липса на
плащания по правоотношения, по които общината не е страна. В този смисъл решение
№ 33 е прието в противоречие с материалния закон, тъй като правомощията на

Общинските съвети по чл. 21 от ЗМСМА са изчерпателно изброени, уреждат се от
императивни норми и разширително тълкуване на тяхното съдържание е недопустимо.
Считам, че допуснатата незаконосъобразност в решения № 33 от протокол
№3/28.03.2013г. на Общински съвет-Ситово 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 № 33 от протокол № 3/28.03.2013г. на Общински съвет-Ситово
като незаконосъобразно, за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването им.
Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет-Ситово за
изпълнение, а на Кмета на община Ситово за сведение.
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