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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: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 941 от 
11.09.2018 г. на Общински съвет – Смолян. 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С Решение № 941/11.09.2018 г. Общинският съвет не е приел предложения 
проект за решение. 

При упражняване контрол за законосъобразност на актовете на Общинския 
съвет, Областният управител е установил допусната явна фактическа грешка в 
Решение № 941/11.09.2018 г. и с писмо № АП-03-09-1376/27.09.2018 г. е дал 
указания за нейното отстраняване. 

Видно от докладната записка, в същата е указано, че съгласно разпоредбата 
на чл. 46 от Кодекса на труда „Държавните органи, органите на местно 
самоуправление и работодателите създават условия и съдействат на синдикалните 
организации за осъществяване на тяхната дейност. Те им предоставят 
безвъзмездно за ползуване движими и недвижими имоти, сгради, помещения и 
други материални условия, необходими за изпълнение на техните функции.“  Тази 
разпоредба обвързва посочените органи, включително общинските, с исканията 
да предоставят помещение за дейността на синдикалната организация. В същото 
време разпоредбата на чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост 
регламентира, че „Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право 
на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след 
решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от 
общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2“. 
Именно цитираните разпоредби са и валидните правни основания за приемането 
на решението в този смисъл. Поради това, нормата на чл. 39, ал. 4 от ЗОС, 
изискваща квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците не 
представлява валидно правно основание за конкретния случай, тъй като тя се 
прилага в случаите, в които лицата, на които се учредява това право не са 
посочени в закон. Когато обаче последните са указани изрично в друг специален 
закон, какъвто е КТ в случая, законодателят е предвидил по-облекчено изискване 
за мнозинство, а именно повече от половината от общия брой на съветниците. 

И тъй като видно от стр. 86 на Протокол № 42, „ЗА“ приемането на решението 
поименно са гласували 15 общински съветника, което е повече от половината от 
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общия брой от тях, решението на основание чл. 39, ал. 5 от ЗОС, във връзка с чл. 
46, ал. 1 от КТ е прието. 

Предвид така посоченото, след като предложения проект за решението е 
приет с необходимото по ЗМСМА мнозинство, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК 
с последващо решение на Общински съвет – Смолян трябва да бъде извършена 
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 941/11.09.2018 г., като се 
посочи, че се приема проекто-решението. 

 
Предвид горното, за да бъде поправена фактическата грешка в Решение       

№ 941/11.09.2018 г. на Общински съвет - Смолян, на основание чл. 62, ал. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс, предлагам Общински съвет – Смолян да 
приеме следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  
 

Общински съвет – Смолян допуска поправка на очевидна фактическа  грешка 
в Решение № 941 от 11.09.2018 г., като на основание чл. 39, ал. 5 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 46 от Кодекса на труда и чл. 21, ал. 1,     
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация: 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да предостави за безвъзмездно 
ползване на Синдикален Регионален Съюз към КТ „Подкрепа“ – гр. Смолян       
следното помещение частна общинска собственост: 

1. Помещение № 505 с площ 15.03 кв. м., за офис, находящо се в сграда с 
идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид сграда за 
обитаване, разположена в имот кад. № 67653.917.623 по кадастрална 
карта на гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно ползване: ниско 
застрояване, УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по 
плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/ 14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под № 
80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011 г. за срок от 5 години. 

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

ползвателя както следва: 

1. ел. енергия, вода, асансьор, телефони, данък (съгл. чл. 11, ал. 3 от ЗМДТ) 
и такса битови отпадъци. 

2. разходи за ремонт и поддържане на общите части на сградата са в размер 
на 25 лева, без ДДС. 

 ІІІ. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата 

 
 

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


