РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№ АдК – 04 – 28
Добрич 11.08.2014 г.
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на
приетите решение по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Генерал Тошево,
проведено на 31.07.2014 г., установих следното:
С РЕШЕНИЕ № 6-4: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общинският съвет гр. Генерал Тошево:
Изменя свое Решение №11-21 от 20.12.2013 г. в част 1.2, с първоначално
съдържание:
1.2. Помещения с площ 2 569,35 кв.м, като част от Триетажна масивна сграда
/бивша сграда на МБАЛ „Бялата лястовица”/, цялата с ЗРП 6766,45 кв.м., находяща се в
гр.Генерал Тошево, ул. „Иван Вазов” ,парцел ***, пл.№ ***, кв.*** по ЗРП на гр.Генерал
Тошево, съгласно АОС № *** от *** г., вписан под № ***, том ***, вх.рег.*** от *** г. в
Агенцията по вписванията гр.Генерал Тошево.
Като точка 1.2. придобива следното ново съдържание:
1.2. Помещения с площ 1 470,47 кв.м, като част от Триетажна масивна сграда
/бивша сграда на МБАЛ „Бялата лястовица”/, цялата с ЗРП 6766,45 кв.м., находяща се в
гр.Генерал Тошево, ул. „Иван Вазов” № 15 , УПИ № ***, кв.*** по ПУП на гр.Генерал
Тошево, съгласно АОС № *** от *** г., вписан под №***, том ***, вх.рег.*** от *** г. в
Служба по вписванията гр.Генерал Тошево при АВ.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 15 гласували - 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал
се”
Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения:
Административното производство е инициирано с докладна записка с вх.рег.№ РД01-09-293/11.07.2014 г. от Кмета на Община Генерал Тошево, с което последния е
предложил на общинския съвет да приеме решение за изменение на Решение №11-21 по
Протокол № 11/20.12.2013 г. в част 1.2. С решението, чието изменение се иска, Общински
съвет – Генерал Тошево в рамките на своите правомощия е дал съгласие да се апортира
(да се направи непарична вноска) в капитала на „Медицински център 1 – Генерал Тошево“
ЕООД, следното движимо и недвижимо имущество, а именно: 1.1 Медицинска
апаратура и оборудване придобити от община Генерал Тошево на обща стойност 529 560
лв., и 1.2 Помещения с площ 2 569, 35 кв.м., като част от Триетажна масивна сграда
(бивша сграда на МБАЛ „Бялата лястовица”), цялата с ЗРП 6 766,45 кв.м., находяща се в
гр.Генерал Тошево, ул. „Иван Вазов” № 15.
Законодателят е разписал в разпоредбата на чл. 18 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), че общинският съвет е орган на
местното самоуправление, който управлява общинското имущество. За изпълнение на
това си правомощие общинският съвет разполага с различни правомощия. Той може да
приема наредби, чрез които да регулира обществените отношения, свързани с
използването на общинската собственост. Но той може и да създава търговски дружества
с общинско имущество - чл. 51, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), чрез които да извършва определена стопанска дейност, т.е. той може да създава
субект на частното право, чрез който да изпълнява целите си по управление на
общинската собственост. Създаването на търговски дружества с общинско имущество
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става въз основа на решение на общинския съвет, който избира и представителите на
общината в техните органи - чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА.
В новелата на чл. 51б, ал. 1 от ЗОС е посочено, че Общината може да внася
свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като
непарична вноска (апортна вноска) в капитала на търговски дружества при условия и по
ред, определени в наредбата по чл. 51а, ал. 4 от същия закон, след решение на общинския
съвет, прието с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници.
При извършена служебна проверка на представените материали и по-конкретно от
представения протокол за гласуване, се установи, че от общо участвувалите при
поименното гласуване 15 общински съветника, 10 са гласували „за”, 0 „против” и 5
„въздържали се”, т. е гласували са по-малко от 2/3 от общия брой съветници и с оглед на
това решението е взето в нарушение на чл. 51б, ал. 1 от ЗОС. Както вече беше посочено
по-горе, решенията на общинския съвет за внасяне на апортна вноска в капитала на
търговските дружества, се вземат с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. В
случая общия брой на съветниците в Общински съвет – гр.Генерал Тошево е 17, т.е.
гласувалите общинските съветници за приемането на това решение са по-малко от
предвидените.
Намирам, че тук е момента да се упомене, че за приемането на Решение №11-21 по
Протокол № 11/20.12.2013 г., чието изменение се прави с настоящото решение са
гласували „за“ 13 общински съветници т.е. към него момент е било налице необходимото
мнозинство за приемане на административния акт.
От изложеното до тук следва извода, че Решение № 6-4, по Протокол №
6/31.07.2014 г. от заседание на Общински съвет – Генерал Тошево е прието с по-малко от
предвидените в закона гласове, поради което намирам че същото следва да бъде
прегласувано.
С оглед гореизложеното и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията
във връзка с чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ за ново обсъждане Решение № 6-4, по Протокол № 6/31.07.2014 г. от
заседание на Общински съвет – Генерал Тошево, проведено на 31.07.2014 г., с указание за
неговото прегласуване.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет –
Генерал Тошево и на деловодството за сведение и изпълнение.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:………(п)…......……
(НЕДКО МАРЧЕВ)
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