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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: Ново обсъждане на Решение № 935/11.09.2018 г. на Общински съвет 
– Смолян, относно „Възмездно право на  пристрояване върху поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.353 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян, ул. Снежанка № 49 /над 
икономическия техникум/.“ 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
С Решение № 935/11.09.2018г. общинският съвет, на основание чл. 38, ал. 2 от 

ЗОС във връзка с и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в т. 1 е допълнил Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. в 
Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание чл. 37 и чл. 38 от ЗОС с 
13,91 кв. м., пристрояване към самостоятелен обект с идентификатор 
67653.917.353.1.1, находящ се в сграда с идентификатор 67653.917.353.1 с 
предназначение жилищна сграда – еднофамилна със застроена площ 114 кв. м по 
кадастралната карта на гр. Смолян, разположена в поземлен имот с идентификатор 
67653.917.353 с площ 285 кв. м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10m), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ І, кв. 187 по 
плана на гр. Смолян, кв. Смолян, който е частна общинска собственост на основание 
Акт за частна общинска собственост № 1944/25.07.2017 год. В т. 2 на решението е дал 
съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване на К. С. К. в 
размер на 13,91 кв. м., пристрояване към самостоятелен обект с идентификатор 
67653.917.353.1.1, находящ се в сграда с идентификатор 67653.917.353.1 с 
предназначение жилищна сграда – еднофамилна със застроена площ 114 кв. м по 
кадастралната карта на гр. Смолян, разположена в поземлен имот с идентификатор 
67653.917.353 с площ 285 кв. м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10m), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ І, кв. 187 по 
плана на гр. Смолян, кв. Смолян, който е частна общинска собственост на основание 
Акт за частна общинска собственост № 1944/25.07.2017 год., на стойност 242,00 
(двеста четиридесет и два) лева без ДДС, а в т. 3 е упълномощил Кмета на Община 
Смолян да извърши необходимите действия по изпълнение на решението. 
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Решение № 935/11.09.2018г. на Общински съвет – Смолян е незаконосъобразно, 
предвид следните съображения: 

С Решение № 935/11.09.2018г. Общински съвет – Смолян е приел да се учреди 
възмездно право на пристрояване на сграда, построена в имот – частна общинска 
собственост в полза на посоченото в решението физическо лице. 

В приложената към докладната записка на кмета на общината, по която е прието 
решението, схема на самостоятелен обект в сграда, който е с идентификатор 
67653.917.353.1.1, е указано, че собственик на същия са Р. Н. Б. и К. С. К., като над 
обекта има и друг такъв с идентификатор 67653.917.353.1.2. Към преписката не са 
представени доказателства относно собствеността на цялата сграда, а именно кой или 
кои лица са собственици на същата и налице ли е тяхно съгласие по смисъла на чл. 
183, ал. 2 от ЗУТ. Съгласно цитираната разпоредба, надстрояване или пристрояване 
на сграда - етажна собственост, се разрешава въз основа на договор за учредяване на 
право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен 
имот в нотариална форма и декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите 
от всички собственици в етажната собственост. Такава декларация-съгласие в случая 
липсва от Р. Н. Б. и собственика/собствениците на обект с идентификатор 
67653.917.353.1.2. 

Предвид изложеното, Решение № 935/11.09.2018г. е в нарушение на 
материалния закон – чл. 38, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 183, ал. 2 от ЗУТ, поради 
което същото се явява незаконосъобразно. 

Към подаденото заявление с вх. № ИРОС000769/20.06.2018 г. е постъпило ново 
искане за учредяване възмездно право на пристрояване с вх. № ИРОС000769_001/ 
03.10.2018 год. от К. С. К., С. Р. С., С. Р. Т., В. С. К. и Р. Ф. Б. Видно от приложената 
към заявлението извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти същите са 
съсобственици на сграда с идентификатор 67653.917.353.1 (шест, седем, шест, пет, 
три, точка, девет, едно, седем, точка, три, пет, три, точка, едно), с предназначение 
жилищна сграда – еднофамилна със застроена площ 114 (сто и четиринадесет)  кв. м 
по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 
год. на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.353 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, 
точка, три, пет, три) с площ 285 (двеста осемдесет и пет) кв. м., начин на трайно 
ползване: ниско застрояване (до 10m), с трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници: 67653.917.354 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, 
едно, седем, точка, три, пет, четири), 67653.917.352 (шест, седем, шест, пет, три, 
точка, девет, едно, седем, точка, три, пет, две), 67653.917.349 (шест, седем, шест, пет, 
три, точка, девет, едно, седем, точка, три, четири, девет), УПИ І, кв.187 по плана на 
гр. Смолян, кв. Смолян, който е частна общинска собственост на основание Акт за 
частна общинска собственост № 1944/25.07.2017 год., вписан в Служба по вписвания 
№ 106, том V, н.д. 534, вх. №1854/08.08.2017 год. 

Във връзка с изложеното и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24, чл. 45, ал. 4, ал. 9 от 
ЗМСМА и Заповед № АП–03–14–293/27.09.2018 г. на Областен управител на област 
Смолян, предлагам Общински съвет – Смолян, да приема следното 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 

Изменя Решение № 935/11.09.2018 г. на Общински съвет – Смолян в частта на 
т. 2 както следва: 

т. 2 Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване 
на К. С. К., С. Р. С., С. Р. Т., В. С. К. и Р. Ф. Б. в размер на 13,91 (тринадесет цяло 
деветдесет и един) кв. м., пристрояване към самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.917.353.1.1, находящ се в сграда с идентификатор 
67653.917.353.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, 
три, пет, три, точка, едно), с предназначение жилищна сграда – еднофамилна със 
застроена площ 114 (сто и четиринадесет)  кв. м по кадастралната карта на         
гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на Изпълнителен 
директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.353 
(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, три, пет, три) с 
площ 285 (двеста осемдесет и пет) кв. м., начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10m), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, при 
граници: 67653.917.354 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, 
точка, три, пет, четири), 67653.917.352 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, едно, седем, точка, три, пет, две), 67653.917.349 (шест, седем, шест, пет, 
три, точка, девет, едно, седем, точка, три, четири, девет), УПИ І, кв. 187 по плана 
на гр. Смолян, кв. Смолян, който е частна общинска собственост на основание Акт 
за частна общинска собственост № 1944/25.07.2017 год., вписан в Служба по 
вписвания № 106, том V, н.д. 534, вх. №1854/08.08.2017 год.  на стойност 242,00 
(двеста четиридесет и два) лева без ДДС. 

 
 
 

 
 
 
ВНОСИТЕЛ: /П/ 
ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 
Председател на Общински съвет 
 
 
 
 
 


