РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№ АдК-04-29
Добрич 13.08.2014 г.
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на
приетите решения по Протокол № 35 от заседание на Общински съвет - Каварна,
проведено на 06.08.2014г., установих следното:
С Решение № 113, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от
ЗОС, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 45и от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет – Каварна
реши:
1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване, от пасища в
друг вид земеделски нужди – „смесена гора”, вид територия „горско стопанство”,
територия по предназначение „горска територия”, на следните имоти - общинска
собственост:
- ПИ с идентификатор 12173.20.145, с площ от 190,838 дка. по КККР на с.
Вранино, общ. Каварна, актуван с АПОС № 81/12.05.2011г.
- ПИ с идентификатор 35064.50.81, с площ от 57,589 дка. по КККР на
гр.Каварна, общ. Каварна, актуван с АПОС № 79/12.05.2011г.
- ПИ с идентификатор 51408.18.84, с площ от 132,075 дка. по КККР на с.
Вранино, общ. Каварна, актуван с АПОС № 80/12.05.2011г.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши последващите по закон
процедури по промяната на начина на трайно ползване на новообразуваните имоти.
Решението е прието с поименно гласуване: 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се”.
Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения:
Съгласно чл. 45и, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), начинът на трайно ползване на мери и
пасища - общинска собственост, или на части от тях може да се променя за други
земеделски нужди по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от
общия брой на съветниците. Общият брой на общинските съветници в Общински съвет –
Каварна е 17 общински съветници. От приложеният към протокола списък на общинските
съветници, гласували поименно се установи, че настоящото решение е прието с гласовете
на 11 общински съветници, което не отговаря на изисквания на закона - гласувалите
общински съветници да са две трети от общия брой. За да бъде изпълнено изискването на
чл. 45и, ал.1 от ППЗСПЗЗ е необходимо решението да бъде прието с минимум 12 гласа
„За”. Тъй като това изискване не е спазено, приетото решение се явява незаконосъобразно
и като такова следва да бъде отменено от Общински съвет Каварна.
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,
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Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 113 по Протокол № 35 от
заседание на Общински съвет Каварна, проведено на 06.08.2014 година, с указания за
неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Каварна за сведение и изпълнение.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…………..….…………..
(НЕДКО МАРЧЕВ)
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