РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ПРЕПИС!
ЗАПОВЕД
№ РД – 02 – 03 - 41
Гр. Габрово 02.04.2015 година

На основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за
администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ВРЪЩАМ
за ново обсъждане в общински съвет – Севлиево Решение № 064 от 24.03.2015 г.,
с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ във връзка с § 4, ал. 1 от Закона за народните читалища,
общински съвет Севлиево:
1. Предоставя за безвъзмездно ползване на ансамбъл „Развитие” – формация към
Народно читалище „Развитие – 1870” – гр. Севлиево следните помещения в Дом на
културата „Мара Белчева”: репетиционна зала – 66 кв. м., репетиционна зала – 243 кв.
м. и тоалетна към нея – 19 кв. м., репетиционна зала – 76 кв. м и тоалетна към нея 7,60
кв. м., съблекалня – мъже – 62 кв. м., съблекалня – жени – 46,60 кв. м., офис –
ръководители – 26,80 кв. м., склад – 6,60 кв. м. и коридори – 98 кв. м. или общо 651,6
кв. м. площ – за срок до прекратяване на дейността му или отпадане на основанието
същото да упражнява читалищна дейност.
2. Упълномощава кмета на община Севлиево да извърши всички последващи от
решението действия, съгласно законовите разпоредби.
М О Т И В И:
С уведомително писмо с вх. № КАК – 01 – 395/1 / 27.03.2015 г. на председателя
на общински съвет – Севлиево, в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от
ЗМСМА, на областен управител на област с административен център Габрово са
предоставени препис – извлечения от решенията на общинския съвет, взети на редовно
заседание, проведено на 24.03.2015 г. Съгласно правомощията на областния управител,
регламентирани в чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията /ЗА/,
във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, последният има компетенцията да извърши
служебен и цялостен контрол за законосъобразност на предоставените
административни актове.
Решение № 064 от 24.03.2015 г., е издадено от компетентен административен
орган, в кръга на неговите правомощия /да приема решения за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните
правомощия на кмета на общината/, в съответната писмена форма. За да е валидно
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взетото решение от колективен орган, какъвто е общинският съвет, заседанието следва
да бъде проведено при участие на необходимия брой общински съветници и същото да
бъде подкрепено от нормативно определения брой съветници. В случая, численият
брой общински съветници е 29 /двадесет и девет/. На проведеното гласуване са
присъствали 22 съветници, като всички от тях са гласували „за”, от което следва, че
към момента на вземане на решението са били налице необходимите кворум и
мнозинство, нормативно определен в чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА. От предоставения препис
– извлечение от протокол № 3 от 24.03.2015 г. се установява, че решението е взето чрез
поименно гласуване.
Решението на общински съвет – Севлиево е незаконосъобразно, тъй като е
прието в нарушение на материалния и процесуалния закон по следните съображения:
В предложението на кмета до общинския съвет, както и в самото решение № 064
/ 24.03.2015 г., не се споменава дали недвижимият имот, който се предоставя за
ползване е в режим на публична общинска собственост или на частна общинска
собственост. Това прави невъзможна преценката, относно правното основание, по
което този имот следва да бъде обременен с ограничени вещни права. Поради същата
причина, административният акт се явява немотивиран.
Правното основание, посочено в решение № 064 / 24.03.2015 г., а именно § 4, ал.
1 от Закона за народните читалища /ЗНЧ/ касае предоставяне право на ползване върху
сградите и другите недвижими имоти, предоставени на читалищата до влизане в сила
на този закон от държавата и общинските органи за читалищни нужди. В решението,
обаче, безвъзмездното право на ползване е учредено не в полза на читалище, а в полза
на „ансамбъл „Развитие” – формация към Народно читалище „Развитие – 1870” – гр.
Севлиево”. Ансамбъл „Развитие”, в полза на когото се учредява право на ползване не е
субект по смисъла на § 4 от ЗНЧ. Следва да се отбележи, че ансамбълът изобщо няма
правосубектност.
Общински съвет - Севлиево като е предоставил имот, без да е уточнил дали е в
режим на публична или частна общинска собственост, без търг или конкурс за ползване
на формация без правосубектност, която не попада в приложното поле на § 4 от Закона
за народните читалища, е постановил един незаконосъобразен акт.
На основание горното, Решение № 064 от 24.03.2015 г. на общински съвет –
Севлиево се явява незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния и
процесуалния закон, поради което на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. първо
от ЗМСМА същото следва да бъде върнато за ново обсъждане в общински съвет –
Севлиево.
Настоящата заповед да се изпрати на председателя на общински съвет –
Севлиево и кмета на община Севлиево за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ /п/
Областен управител на област Габрово
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