РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

З А П О В Е Д
№ АдК-04-11
Добрич 08.09.2016 г.
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на
приетите решения по Протокол № 13 от заседание на Общински съвет - Каварна,
проведено на 30.08.2016 г., установих следното:
С РЕШЕНИЕ № 164:
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общинският съвет Каварна реши:
I. дава съгласие на „Многопрофилна болница за активно лечение- Каварна”
ЕООД с ЕИК ****2404, със седалище и адрес: гр. Каварна, ул. „Васил Левски” № **,
чрез временно изпълняващ длъжността управител д-р Д.Т с ЕГН *******981, да
бракува 2 /два/ броя МПС- та, а именно:
Марка „Мерцедес-123”, цвят бял, per. № ТХ ** 24 АХ
Марка „Фолксваген Шаран 1.9 ТДИ”, цвят бял, per. № ТХ ** 13 СХ;
II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и съгласно чл. 147, ал. 2 от ТЗ във връзка с
чл. 13, ал. 6 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества и чл. 9 от учредителния акт на „МБАЛ-Каварна” ЕООД,
Общински съвет Каварна реши:
1. Дава съгласие „Многопрофилна болница за активно лечение-Каварна”
ЕООД с ЕИК 124142404, със седалище и адрес: гр. Каварна, ул. „Васил Левски” № 36,
чрез временно изпълняващ длъжността управител д-р Д. Т с ЕГН *******981, да закупи
ДМА - товарен автомобил с висока проходимост, на лизинг на стойност до 30 000 лева
с ДДС.
Приетото Решение № 164, по Протокол № 13, от проведеното заседание на
Общински съвет – Каварна на 30.08.2016 г. е незаконосъобразно, поради следните
съображения:
Действително, Общински съвет-Каварна има функционалната компетентност и
правната възможност да приема решения свързани с придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. Без значение е дали това имущество е движимо
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или недвижимо, по аргумент на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Законодателя не е дефинирал
изрично вида на имуществото, горепосочената разпоредба обхваща правото на
разпореждане с всички видове имущество от страна на общинския съвет.
Общински съвет-Каварна, дава съгласие „Многопрофилна болница за активно
лечение-Каварна” ЕООД да бракува два броя МПС-та и същевременно да сключи
договор за лизинг, за закупуване на товарен автомобил с висока проходимост.
Правното основание за приемане на това решение е чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Решението е прието с гласовете на девет общински съветника, при общ брой
седемнадесет общински съветника. Съгласно нормата на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, ясно
законодателя посочва, че решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Половината от общия брой съветници е числото 8.5. Това получено число, не е
цяло число. Тоест половината от общия брой съветници е числото - 9 (след
закръгляне), за да изпълним законовото изискване на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, e
необходим кворум повече от половината от общия брой общински съветници. Според
обикновена математическа сметка, необходимия кворум за приемане на
горепосоченото решение е десет общински съветника. При съблюдаване на кворума е
неприложимо математическото правило за закръгляне на дробните числа в зависимост
от това, дали цифрата след десетичната запетая е по-малко или по-голямо от 5.
Наличието на цифри след десетичната запетая означава, че е необходим още един
глас. След като половината от общинските съветници е нецяло число 8.5, то е
необходим още един глас. Получава се числото 9.5, след закръгляне се получава
числото десет. Тоест десет общински съветника е трябвало да приемат с гласове „за“,
горепосоченото Решение № 164.
Това законова изискване не е спазено, следователно приетото решение е
незаконосъобразно в противоречие с материалната правна норма на чл. 27, ал. 4 от
ЗМСМА. В подкрепа на гореизложеното е и действащата съдебна практика на
Върховен административен съд, а именно Решение № 1266 от 5.02.2015 г. по адм.
дело № 9677/2014 г., III отд. на Върховния административен съд
Считам, че при приемане на настоящото решение, Общински съвет Каварна не е
изпълнил законоустановеното изискване за кворум, което води до неговата
незаконосъобразност.
С оглед горното и на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2 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 № 164 по Протокол № 13 от
заседание на Общински съвет Каварна, проведено на 30.08.2016 година, с указания за
неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Каварна за сведение и изпълнение.
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