РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-97
гр. Ловеч, 15.06.2016 год.
С Решение № 104/30.05.2016 г. Общински съвет Луковит, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,
чл. 14 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 61 от НРПУРОИ възлага на
кмета на общината да извърши необходимите действия по безвъзмездно учредяване
право на ползване за срок от 5 години в поземлен имот частна общинска собственост –
помещение с площ от 161 кв.м, с идентификатор 44327.502.803.1.1 на неправителствена
организация „Бългериън еид мишън“, като поддържа имота в добро състояние за
времето на неговото ползване.
Решението е прието с 10 гласа „за“, „против“ – 4 и 2 гласа „въздържал се“. При
осъществения контрол за законосъобразност на приетото решение бе констатирано
несъответствие между цитираното правно основание – чл. 14 от ЗОС и текста на
решението. Посочената норма урежда условията за отдаване под наем на имоти –
частна общинска собственост, а с решението се възлага учредяване право на ползване
върху имот - частна общинска собственост. Съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗОС безвъзмездно
право на ползване без търг или конкурс се учредява след решение на общинския съвет,
прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. Поради това, за да бъде
изразена правно-валидна воля на колективния орган на местно самоуправление са
необходими не по-малко от 12 гласа „за“, а в случая са само 10.
Поради това, че Решение № 104 oт 30.05.2016 г. на Общински съвет Луковит не
е съобразено с разпоредбата на чл. 39, ал. 4 от ЗОС, следва да бъде върнато за ново
обсъждане в Общински съвет Луковит.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 4 от ЗОС

НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ Решение № 104 oт 30.05.2016 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.
ИРИНА МИТЕВА
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

