РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№АК-02-4
гр. Силистра, 12.11.2018 г.

В Областна администрация Силистра, с входящ №1-1221/06.11.2018 г. е
постъпил Протокол №49 на Общински съвет – Главиница от проведено заседание на
31.10.2018 г.
След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата
законосъобразност, от фактическа и правна страна, установих незаконосъобразност при
вземане на следното решение:
Решение №411 на Общински съвет – Главиница по т. 8 от дневния ред, относно:
„Подаване на оставка на управителя на „Общински превози“ ЕООД – гр. Главиница“.
Така прието Решение №411, в точки 2 и 4 от същото, на Общински съвет –
Главиница намирам за противоречащо на материално-правни разпоредби, поради
следните съображения:
В т. 2 от Решение №411 ОбС – Главиница „избира за временно изпълняващ
управител на „Общински превози“ ЕООД – Главиница лицето Айлин Севинч Елман,
жител на с. Суходол, ул. „Първа“ №28, считано от 01.11.2018 г., който след тази дата
незабавно следва на предприеме действия за вписване на това обстоятелство в
Търговския регистър“. Въпросното лице е избрано за управител след направено
предложение на общински съветник и проведено гласуване, което считам за нарушение
на чл. 12, ал. 2, т. 1, изречение първо от Наредба №29 За условията и реда за
упражняване правата на собственост на Община Главиница в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за
сключване на договори за съвместна дейност (Наредбата за краткост по-нататък),
съгласно който: „Кметът на общината упражнява следните правомощия: предлага на
общинския съвет да избере временен управител в случаите, когато договорът за
възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно при смърт или

напускане, или срокът му е изтекъл, както и при новообразувано или преобразувано
ЕООД“.
Видно от докладната записка по приемане на т. 2 от Решение №411 това не е
така, тъй като липсва отправено предложение от кмета на Община Главиница до ОбС –
Главиница. Както упоменах по-горе предложението е постъпило от общински съветник
и след проведено гласуване, същото е прието в нарушение на чл. 12, ал. 2, т. 1, изр.
първо от Наредбата.
В т. 4 от Решение №411 ОбС – Главиница възлага на кмета на Община
Главиница да сключи договор за възлагане на управление на „Общински превози“
ЕООД – Главиница с предложеното и избрано лице от ОбС – Главиница, до
провеждането на конкурс за избор на управител.
Тук незаконосъобразността се изразява в неспазване на чл. 25, ал. 3 от
Наредбата, тъй като много общо е прието избраното лице да изпълнява временно
длъжността управите до провеждането на конкурс за избор на управител.
Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба №29: „В срок до 3 месеца от назначаването на
временно изпълняващ длъжността управител, се обявява конкурс за възлагане на
управлението на търговското дружество“, като този срок не е упоменат никъде в
Решение №411, като дори: „Едновременно с решението за назначаване на временен
управител общинският съвет взема решение за провеждане на конкурс за избор на
управител“, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 1, изречение последно от Наредба №29, като и
двете разпоредби не са съобразени от ОбС – Главиница.
Предвид гореизложеното, считам че допусната незаконосъобразност в Решение
№411 от Протокол №49/31.10.2018 г. на Общински съвет – Главиница, може да бъде
отстранена чрез ново обсъждане на същото решение на следващото заседание на
Общинския съвет.
Ето защо, на основание чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 2 от Закона за
администрацията, във вр. с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:
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Връщам Решение №411, в частта по отношение на т. 2 и 4 от същото, от
Протокол №49/31.10.2018 г. на Общински съвет – Главиница, като незаконосъобразно,
за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването му.
Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Главиница за
изпълнение, а на Кмета на Община Главиница – за сведение.
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