РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

ЗАПОВЕД
№ АдК-04-50
Добрич 02.10.2020 г.
Във връзка с осъществяваният по силата на чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 45,
ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, контрол за
законосъобразност на решенията на Добрички Общински съвет, град Добрич, взети с
Протокол №17/24.09.2020 г., констатирах незаконосъобразност на решение №275, с което
Добрички Общински съвет, град Добрич отдава под наем полски пътища за стопанската 20202021 година.
І. На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, чл. 75б, ал.1, т.1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 33, ал.1 и чл. 34, ал.1 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински
съвет дава съгласие имотите – полски пътища на територията на община Добричка да се
предоставят на участниците в споразуменията по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.
по цена в размер на средно рентно плащане и кметът на общината да сключи договори за наем
за имотите – полски пътища, които ще бъдат включени в заповедта по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ
на Директора на Областна дирекция „Земеделие“.
Ⅱ. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.
С явно гласуване с 19 гласа “за”, 0 - “против”, 0 - “въздържал се” – решението
се приема.
Решение № 275 по Протокол № 17/24.09.2020 г. е незаконосъобразно, поради следните
съображения:
С решението, ОбС Добрички дава съгласие имотите – полски пътища на територията на
община Добричка да се предоставят на участниците в споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ за
стопанската 2020/2021 г. , т.е. решението касае управление и разпореждане с общинско
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имущество и правното основание следва да е чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 8 - ОбС приема
решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя
конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства, а не т.24,
както е написано в решението.
От тук следва решението да се приеме с поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал. 5 ЗМСМА.
Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се приемат с поименно
гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
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 №275 по Протокол №17 от заседание
на Добрички Общински съвет, град Добрич, проведено на 24.09.2020 година, с указания за
неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Добрички Общински
съвет, град Добрич за сведение и изпълнение.
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