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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН  

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

От ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ – Председател на Общинския съвет  

                                           

 

        ОТНОСНО: Връщане за поименно прегласуване на Решения №№ 991,  

993 и 994/17.12.2018г. на Общински съвет – Смолян 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

        С Решение № 991/17.12.2018 г. общинският съвет, на основание чл.66а от 

Закона за общинската собственост, както и чл.21, ал.1, т.8, т.24, и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, е приел Отчета за състоянието 

на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и 

категории обекти в Община Смолян за 2018 г.  

      Приема приходите както следва: 

1.1 Продажби на имоти частна общинска собственост по чл. 35 от ЗОС – 49 

482 лева; 

1.2 Продажби по чл. 36 от ЗОС – прекратяване на съсобственост върху 

имоти между общината, държавата, физически и юридически  лица – 4097 лева; 

1.3 Продажби по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ – когато с план за регулация се 

променят границите на УПИ – общинска собственост – 55 667 лева; 

1.4 Продажби по чл. 37, чл. 38 от ЗОС за учредяване право на строеж върху 

имоти – частна общинска собственост – 25 941 лева; 

1.5 Продажби на жилищни имоти по чл. 47  от ЗОС – 197 985 лева; 

1.6 Приходи от учредяване на сервитут за право на прокарване на 

прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура – 3 020 лева; 

1.7 Приходи от продажби на дървесина добита от горски територии – 

общинска собственост – 183 940 лева; 

1.8 Приходи от административни услуги – 90 512 лева; 

1.9 Приходи от наеми на общински помещения, сгради, имущество – 181 

746 лева; 

1.10 Приходи от наеми на жилищни имоти – 58 423 лева; 

1.11 Приходи от наеми на терени  (чл. 56 от ЗУТ) – 48 143 лева; 

1.12 Приходи от наеми на земеделски земи – 64 738 лева; 

    Цитираното решение е прието по Докладна записка на Кмета на Община 

Смолян, с вх.№ ОбС000653/30.11.2018 г.  

    Едно от правните основания за приемане на Решение № 991/17.12.2018 г., са 

посочени в нормите на чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА.. За упражняване на 

правомощията на съвета по указаните разпоредби и за приемане на решения по 
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същите, чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА изисква провеждане на поименно гласуване, 

отразено в протокола от заседанието. 

     Видно от Протокол № 46, воден на заседанието на съвета, за посоченото 

решение № 991/17.12.2018 г., е проведено явно гласуване без поименно такова. С 

това е нарушена процедурата по приемането му, регламентирана в чл. 27, ал.5 от 

ЗМСМА., поради което решението е върнато като незаконосъобразно за ново 

разглеждане, със Заповед № АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областния Управителна 

област Смолян. 

            С Решение № 993/17.12.2018 г. общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, 

т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за  

обезпечение на авансовото плащане в размер 652 641,54 лв.(шестстотин петдесет 

и две хиляди шестстотин четиридесет и един лев и петдесет и четири  стотинки), 

представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от предоставената от УО 

безвъзмездна финансова помощ по  Административен договор № РД-02-37-

88/17.09.2018г. и  номер от ИСУН- BG16RFOP001-1.022-0003-C01   проект  

„Изграждане на нови социални жилища в град Смолян,  финансиран от 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян. 

Цитираното решение е прието по Докладна записка на Кмета на Община Смолян, 

вх. № ОбС000658/03.12.2018 г.  
Едно от правните основания за приемане на Решение № 993/17.12.2018 г., са 

посочени в нормите на чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА.. За упражняване на 

правомощията на съвета по указаните разпоредби и за приемане на решения по 

същите, чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА изисква провеждане на поименно гласуване, 

отразено в протокола от заседанието. 

     Видно от Протокол № 46, воден на заседанието на съвета, за посоченото 

решение № 993/17.12.2018 г., е проведено явно гласуване без поименно такова. С 

това е нарушена процедурата по приемането му, регламентирана в чл. 27, ал.5 от 

ЗМСМА., поради което решението е върнато като незаконосъобразно за ново 

разглеждане, със Заповед № АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областния Управителна 

област Смолян. 

   С Решение № 994/17.12.2018 г. общинският съвет, на основание чл.21, ал.1, 

т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост и Закона за държавния бюджет на Република 

България,  

  1. Предоставя безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално 

подпомагане“ - Смолян към Агенция за социално подпомагане гр.София, 

следните обекти публична общинска собственост: 

 т.1.1 Самостоятелен обект с идентификатор  67653.918.43.13.4  с площ ведно с 

общи части 1167.94 кв.м, бр. нива 1, попадащ на 4 – ти  етаж  в сграда  с 

идентификатор 67653.918.43.13,  тип: За делова и административна дейност, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална 

карта на гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   

УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за 

публична общинска собственост №430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, 
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вписан в Служба по вписванията – Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, 

вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ; 

      т.1.2. Помещение за складови нужди с площ 30 кв.м., находящо се на 2-ри 

етаж в самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.13.2, бр. нива 1, площ 

по документ 1513.16 кв.м., попадащо в сграда  с идентификатор 67653.918.43.13,  

тип: За делова и административна дейност, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена със 

Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, 

Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска собственост 

№430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, вписан в Служба по вписванията 

– Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ; 

        2. Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от 

ползвателя както следва: 

       2.1.  Eл.енергия, вода, асансьор, данък (съгл.чл.11 ал.5 от ЗМДТ) и такса 

битови отпадъци. 

       3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи 

договор за предоставяне на безвъзмездно управление за срок от 5 (пет) години . 

Цитираното решение е прието по Докладна записка на Кмета на Община Смолян, 

вх. № ОбС000648/30.11.2018 г.  

Едно от правните основания за приемане на Решение № 994/17.12.2018 г., са 

посочени в нормите на чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА.. За упражняване на 

правомощията на съвета по указаните разпоредби и за приемане на решения по 

същите, чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА изисква провеждане на поименно гласуване, 

отразено в протокола от заседанието. 

     Видно от Протокол № 46, воден на заседанието на съвета, за посоченото 

решение № 994/17.12.2018 г., е проведено явно гласуване без поименно такова. С 

това е нарушена процедурата по приемането му, регламентирана в чл. 27, ал.5 от 

ЗМСМА., поради което решението е върнато като незаконосъобразно за ново 

разглеждане, със Заповед № АП-03-14-8/08.01.2019 г. на Областния Управителна 

област Смолян. 

      В тази връзка и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24,  чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и 

Заповед № АП–03–14–8/08.01.2019 г. на Областен управител на област Смолян, 

предлагам Общински съвет-Смолян, да прегласува поименно следните Решения, като 

потвърди същите, със провеждане на поименно гласуване, отразено в протокола от 

заседанието 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

1. Потвърждава Решение № 991/17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян: 

2. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2018 г. 

3. Приема приходите както следва: 

3.1 Продажби на имоти частна общинска собственост по чл. 35 от ЗОС – 49 482 

лева; 

3.2 Продажби по чл. 36 от ЗОС – прекратяване на съсобственост върху имоти 

между общината, държавата, физически и юридически  лица – 4097 лева; 

3.3 Продажби по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ – когато с план за регулация се 

променят границите на УПИ – общинска собственост – 55 667 лева; 
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3.4 Продажби по чл. 37, чл. 38 от ЗОС за учредяване право на строеж върху 

имоти – частна общинска собственост – 25 941 лева; 

3.5 Продажби на жилищни имоти по чл. 47  от ЗОС – 197 985 лева; 

3.6 Приходи от учредяване на сервитут за право на прокарване на прокарване 

на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 3 020 

лева; 

3.7 Приходи от продажби на дървесина добита от горски територии – 

общинска собственост – 183 940 лева; 

3.8 Приходи от административни услуги – 90 512 лева; 

3.9 Приходи от наеми на общински помещения, сгради, имущество – 181 746 

лева; 

3.10 Приходи от наеми на жилищни имоти – 58 423 лева; 

3.11 Приходи от наеми на терени  (чл. 56 от ЗУТ) – 48 143 лева; 

3.12 Приходи от наеми на земеделски земи – 64 738 лева; 

 

2. Потвърждава Решение № 993/17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян: 

 Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за  

обезпечение на авансовото плащане в размер 652 641,54 лв. (шестстотин петдесет и 

две хиляди шестстотин четиридесет и един лев и петдесет и четири  стотинки), 

представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от предоставената от УО безвъзмездна 

финансова помощ по  Административен договор № РД-02-37-88/17.09.2018г. и  номер 

от ИСУН- BG16RFOP001-1.022-0003-C01   проект  „Изграждане на нови социални 

жилища в град Смолян,  финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 

– Смолян. 

 

3. Потвърждава Решение № 994/17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян, 

  1. Предоставя безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално подпомагане“ 

- Смолян към Агенция за социално подпомагане гр.София, следните обекти публична 

общинска собственост: 

 т.1.1 Самостоятелен обект с идентификатор  67653.918.43.13.4  с площ ведно с 

общи части 1167.94 кв.м, бр. нива 1, попадащ на 4 – ти  етаж  в сграда  с 

идентификатор 67653.918.43.13,  тип: За делова и административна дейност, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 

по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска 

собственост №430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, вписан в Служба по 

вписванията – Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ; 

      т.1.2. Помещение за складови нужди с площ 30 кв.м., находящо се на 2-ри етаж в 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.13.2, бр. нива 1, площ по 

документ 1513.16 кв.м., попадащо в сграда  с идентификатор 67653.918.43.13,  тип: За 

делова и административна дейност, находяща се в поземлен имот с идентификатор 

67653.918.43 по кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот 

актуван с Акт за публична общинска собственост №430/15.01.2001 г. с адрес 

бул.България № 12, вписан в Служба по вписванията – Смолян  под № 154, том І, 

Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ; 
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        2. Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от ползвателя 

както следва: 

       2.1.  Eл.енергия, вода, асансьор, данък (съгл.чл.11 ал.5 от ЗМДТ) и такса битови 

отпадъци. 

       3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи 

договор за предоставяне на безвъзмездно управление за срок от 5 (пет) години . 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет 

 

 

 

 


