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До: Общински съвет - Шумен

 Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

Уважаеми общински съветници,

Както всички знаете на 7.12.2019 в с. Мадара беше проведено общо събрание на

населението  по  реда  разписан  в  Закона  за  пряко  участие  на  населението  в

държавната  власт  и  местното  самоуправление  (ЗПУГДВМС).  В  законово

определения срок не бяха обжалвани от заинтересованите страни (Кмет на община

Шумен и Общински съвет - Шумен) нито законността нито взетите решения.

От този момент и досега,  аз  настоявам пред изпълнителната власт  в лицето на

Кмета на Общината да бъдат предприети необходимите действия по изпълнение

Решенията на населението на с. Мадара, които аз считам за административен акт

влязъл в сила.

Действително,  по т.3 от Решенията единствено компетентност да внесе въпроси,

касаещи разпределението и устройството на Общинския бюджет има само Кмета на

общината  и  по  този  въпрос,  аз  съм  завел  административно  дело  срещу  него  с

искане  да  предприеме  действията,  които  да  доведат  до  обособяване  на

самостоятелен бюджет на второстепенен разпоредител на кметство с. Мадара.

Решението по т.2,  делегиращо правомощия на Кмета на с. Мадара да управлява

общинското имущество на територията на селото и землището на Мадара, обаче не

е  обвързва  единствено  Кмета  на  общината  и  предприемането  на  действия  по

изпълнението му е изцяло в правомощията на Общински съвет - Шумен.

Общото  събрание  на  населението  няма компетенциите  и  информацията  каква  е

общинската  собственост  на  територията  на  с.  Мадара,  нейната  точно

местоположение или административна номенклатура. Тези детайли са определими,

но  и  именно  това  е  едно  от  необходимите  действия,  които  трябва  да  бъдат

предприети от задължените по ЗПУГДВМС лица и административни органи.

В тази връзка, към настоящата докладна записка съм приложил и списък с имотите

общинска собственост в с. Мадара и землището му.



Законът за общинската собственост изрично е предвидил възможността имотите в

населените места да се предоставят за управление на кметовете на кметства (чл.8,

ал.5 ЗОС). В конкретния случай това решение вече е взето от населението на с.

Мадара с  Решението си от Общото събрание от 07.12.2019 г.,  което се явява и

собственикът на това имущество.

Представителния орган, какъвто е Общински съвет - Шумен не може и няма право

да  оспорва  или  игнорира волята  на избирателите и  действията които  трябва  да

предприеме са да определи процента (не по малко от 30%) от приходите от тези

имоти, които да се превеждат по сметката на кметство с. Мадара, както и местните

дейности за които ще се използват те под контрола на Общински съвет.

Във връзка с това, предлагам на Общински съвет Шумен да вземе следното 

РЕШЕНИЕ:

1. Определя  имотите  по  представеният  списък  за  управление  от  кмета  на

кметство с. Мадара;

2. В съответствие с  чл.8,  ал.5  от  ЗОС определя % на средствата от  общите

приходи от имотите по списъка от т.1 на 40%.

Приложение:

Списък с имотите общинска собственост на територията  и землището на с. Мадара.

с. Мадара

13.10.2020
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