РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-169
Ловеч, 13.02.2015 год.
С Решение № 497 oт 28.01.2015 г. Oбщински съвет Луковит е възложил на Кмета
на Община Луковит да извърши необходимите действия по предоставянето на товарен
автомобил ГАЗ-66 с фургон, собственост на Община Луковит, за безвъзмездно
ползване и управление на Ловно рибарско дружество с. Карлуково, във връзка с
осъществяване дейността на дружеството. Решението е прието на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 14 от НРПУОИ.
Приетото решение не е съобразено с текста на чл. 12, ал. 3 от ЗОС. В тази
законова разпоредба е предвидена възможност вещи – общинска собственост да се
предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна
издръжка или на техни териториални структури. Ловно рибарско дружество с.
Карлуково не е юридическо лице на бюджетна издръжка, пради което не са налице
необходимите предпоставки автомобилът да бъде предоставен на дружеството за
управление на това законово основание.
Не са изпълнени и условията за учредяване право на ползване по реда,
предвиден в чл. 39 от ЗОС. От представените материали не може да се установи дали
Ловно рибарско дружество с. Карлуково има качеството на юридическо лице, в полза
на което може да бъде учредено вещно право на ползване. Не е посочен и срок, за който
е предоставен автомобила. В чл. 39, ал. 4 е предвидена възможност безвъзмездно право
на ползване да се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет,
прието с квалифицирано мнозинство - две трети от общия брой на съветниците.
Съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗОС, срокът на правото на ползване се определя от общинския
съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години. В конкретния случай общинският
съвет, в текста на решението, не е уточнил дали предоставя вещта за управление или
учредява вещно право на ползване, поради което не може да се направи преценка коя е
приложимата норма.
Предвид изложените съображения намирам, че Решение № 497 oт 28.01.2015 г.
на Общински съвет Луковит не е съобразено с приложимите материалноправни норми,
поради което на основание чл. 32, ал. 2 от ЗА, във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ Решение № 497 oт 28.01.2015 г. за ново обсъждане в Общински съвет
Луковит.
На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет Луковит.
Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА
Областен управител
на област Ловеч
5500 Ловеч ,ул.“Търговска”43, тел. 068/600003, факс 068/600166
www.lovech.government.bg ; E – mail: governor@lovech.government.bg

