РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№ РД-11-01-30
Добрич 09.07.2012 г.
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на
приетите решения по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет - Каварна,
проведено на 25.06.2012г., установих следното:
С РЕШЕНИЕ № 113, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС,
Общински съвет – Каварна:
1. Дава съгласие да се учреди на “ВиК”ЕООД Добрич - район Каварна, за
срок от 10 год., безвъзмездно право на ползване върху движима вещ,
представляваща автомобил микробус с регистрационен № ТХ 26 -24 РХ, Модел
”Форд Транзит D”, Цвят – СИВ, Брой места: 8+1, двигател № ”4DANR81990” и
идентификационен № WFOHXXGBVHNR81990.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите действия
за изпълнение на решението.
Решението е прието с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”.
Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост,
безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на общинския съвет,
прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. С настоящото решение,
общинския съвет решава да предостави безвъзмездно на „В и К” ЕООД гр. Добрич –район
Каварна, движима вещ – общинска собственост. Общият брой на общинските съветници в
Общински съвет – Каварна е 17 (седемнадесет) общински съветници. Видно от протокола
с отразено поименно гласуване на общинските съветници се установява, че настоящото
решение е прието с гласовете на 11 (единадесет) общински съветници, което не
представлява две трети от общият брой на съветниците. За да бъде изпълнено изискването
на чл.39, ал.4 от ЗОС, е необходимо решението да бъде прието с минимум 12 (дванадесет)
гласа „За”. Тъй като това изискването не е изпълнено, то и решението прието с кворум,
по-малък от изискуемия по закон, се явява незаконосъобразно.
Във връзка с горното, Общински съвет - Каварна следва да отмени Решение №
113/25.06.2012 г., поради неговата незаконосъобразност.
С оглед горното 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 № 113 по Протокол № 12 от
заседание на Общински съвет Каварна, проведено на 25.06.2012 година, с указания за
неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Каварна и на деловодството за сведение и изпълнение.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:………….(п)…………..
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