РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД
№ РД-07-73
Ловеч, 15.04.2016 г.

С Решение № 115 от 31.03.2016 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 556, ал. 1, т. 4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Ловеч; във връзка c чл. 35, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекторати по образование; с 27 гласа „за", 1 „против" и 1
„въздържал се", Общинския съвет – Ловеч e приел следното:
1.
Актуализира Програмата за управлението и разпореждането с
имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2016 г., като допълва в
приложение № 11, позиция № 32 - имот частна общинска собственост,
представляващ: стая № 4 с площ от 36,00 кв.м. и помещение /бивша портиерна/ с
площ от 9,40 кв.м., ведно със съответните прилежащи идеални части от ОЧС,
находящи се в сграда с идентификатор 43952.515.14.1 по кадастралната карта на гр.
Ловеч, актуван с АОС № 53133/11.01.2011 г.
2.
Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, върху
имот частна общинска собственост, представляващ: стая № 4 с площ от 36,00 кв.м.
и помещение /бивша портиерна/ с площ 9,40 кв.м., в едно със съответните
прилежащи идеални части от ОЧС, находящи се на първи етаж в сградата на
Младежки дом - старо крило /централно западно крило/, с идентификатор
43952.515.14.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч,
одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, актувана с АОС №
53133/11.01.2011 г., на Регионален инспекторат по образованието - Ловеч, със
седалище и адрес на управление: ул."Търговска" № 43, ет. 10, гр. Ловеч и Булстат
820147065, представляван от Началник - Еленко Стоянов Начев.
3.
Възлага на кмета на Община Ловеч изпълнението на процедурата по
предоставянето на имота за ползване.
За приемане на решението е съставен протокол № 9/31.03.2016 г., който е
получен в Областна администрация Ловеч с вх. № АК-01-42/08.04.2016 г. При
осъществения контрол за законосъобразност по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА се
установи, че същото е незаконосъобразно поради процесуално нарушение, по
следните съображения:
Съгласно чл. 10, т. 12 от Наредбата за кварталните съвети в община Ловеч кварталният съвет приема становище по предложения за решения на Общински
съвет – Ловеч за разпореждане с общинско имущество в квартала. Видно от
преписката кварталния съвет не е приел становище по предложението с вх. № ОС490/17.03.2016 г. от кмета на Община Ловеч.

Решението на ОС е властническо волеизявление, което трябва да бъде
законосъобразно и в съответствие с правните норми, уреждащи неговото
прилагане.
Липсата на становище на кварталния съвет при приемане на решения от
Общински съвет за разпореждане с общински имоти е в противоречие с
материалноправни разпоредби и се явява несъответствие с целта на закона.
Предвид изложените съображения, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ Решение № 115/31.03.2016 г. за ново обсъждане в Общински
съвет - Ловеч.
На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет - Ловеч.
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