
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

З А П О В Е Д
№ АдК-04

Добрич 07.03.2023 г.

Във връзка с осъществяваният по силата на чл.32, ал.2 от Закона за 
администрацията и чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, контрол за законосъобразност на решенията на Общински съвет Крушари, 
констатирах незаконосъобразност на решения № 3/28, № 3/29, №3/30, № 3/31 и № 3/32 по 
Протокол № 3/28.02.2023 година.

С горепосочените решения - № 3/28, № 3/29, №3/30, № 3/31 и № 3/32 по Протокол 
№ 3/28.02.2023 година, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, чл.12, ал.З и 
ал.4 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №8 на ОС с. Крушари, Общински съвет Крушари 
дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на управление на Народно читалище 
„Христо Ботев-1940“ с. Коритен, Народно читалище „Светлина-1945“, с. Полковник 
Дяково, Народно читалище „Втори юни-2004“, с. Александрия, НЧ „Кирил и Методий- 
1941“, с Ефрейтор Бакалово и НЧ „Стефан Караджа-1936“ с. Телериг, върху имоти -  
публична общинска собственост за срок от десет години.

Решенияia са незаконосъобразни но следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл.11, ал.1 от ЗОС, имоти и вещи - общинска 

собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите 
на закона и с грижата на добър стопанин. Според чл.12, ал.З и ал.4 от същия закон, 
имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на 
органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 
могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на 
бюджетна издръжка или на техни териториални структури. Редът за предоставяне за 
безвъзмездно управление на имоти и вещи - общинска собственост, се определя от 
общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.

По смисъла на Закона за народните читалища (ЗНЧ), народните читалища са 
юридически лица с нестопанска цел, за задоволяване потребностите на гражданите, 
посочени в чл.З, ал.1 от ЗНЧ. Според чл. 21 от същия закон, читалищата набират средства 
от следните източници: 1. членски внос; 2. културно-просветна и информационна дейност; 
3. субсидия от държавния и общинските бюджети; 4. наеми от движимо и недвижимо 
имущество; 5. дарения и завещания и 6. други приходи.
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Разпоредбата на чл.12, ал.З от ЗОС, предвижда възможност правото на управление 
върху имоти и вещи -  общинска собственост да се предостави безвъзмездно за управление 
на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури. 
Народните читалища не са юридическа лица на бюджетна издръжка. На бюджетна 
издръжка са единствено бюджетните организации по смисъла на §1, т.5 от ДР на Закона за 
публичните финанси. Финансирането на определени дейности на дадена организация със 
средства от държавния бюджет не я определя като „бюджетна организация“, респ. такава 
на бюджетна издръжка. Народното читалище поради финансирането им и от други 
източници -  членски внос, дарения и др. и не е такова единствено на бюджетна издръжка, 
предвид получавана субсидия от държавния бюджет.

Предвид изложеното се констатира, че решения № 3/28, № 3/29, №3/30, № 3/31 и № 
3/32 по Протокол № 3/28.02.2023 година, с които се дава съгласие да се учреди 
безвъзмездно право на управление на 5 броя народни читалища върху имоти -  публична 
общинска собственост, са приети в противоречие с разпоредбата на чл.12, ал.З от ЗОС и 
като такива са незаконосъобразни.

Във връзка с горното, 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

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ решения № 3/28, № 3/29, №3/30, № 3/31 и № 
3/32 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 28.02.2023 
година.
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