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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
  

Председател на Общински съвет – Смолян  
     
 
 
 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 560, прието от Общински съвет – Смолян на 
заседание, проведено на 27.07.2017г. по Протокол № 27, върнато като незаконосъобразно за 
ново обсъждане. 

 
  

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С Решение № 560/27.08.2017 г., органът на местното самоуправление, на основание чл.21, 
ал.1, т.8, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.21, т.3 от ЗНЧ, чл.39, 
ал.5 от ЗОС и § 4 от ПЗР на ЗНЧ, в т.І е допълнил Решение № 228/28.07.2016г. на Общински 
съвет – Смолян за предоставяне за безвъзмездно право на ползване на сгради на читалищата на 
територията на Община Смолян в частта на Приложение І, като е добавил нова т.28 – Народно 
читалище „Момчилова крепост – 2016”, с. Градът, общ. Смолян с площ 100 кв. м., находящо се 
на ІІ-ри етаж в масивна сграда кметство, актуван с Акт за общинска собственост № 
437/20.02.2001г., а в т.ІІ е възложил на кмета на общината да сключи договор с председателя на 
читалището за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години. 

Горецитираното решение е върнато като незаконосъобразно за ново обсъждане от съвета 
със Заповед № АП-03-14-250/10.08.2017г. на Областен управител на област Смолян. 

С така приетото решение съветът е учредил безвъзмездно право на ползване върху 
общински имот в полза на посоченото в решението читалище. Видно от приложения към 
докладната записка на кмета на общината, по която е прието решението, Акт за публична 
общинска собственост № 437/20.02.2001г., имотът, предмет на решението, е публична 
общинска собственост. 

Съгласно чл.7, ал.2, изр. второ от ЗОС, имоти - публична общинска собственост, могат да 
се обременяват с ограничени вещни права /каквото е правото на ползване/ само в случаите, 
определени със закон. Като правни основания на Решение № 560/27.07.2017г. съветът е 
цитирал чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.39, ал.5 и § 4 от ПЗР на ЗНЧ. Съгласно чл.12, ал.3 от ЗОС, 
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.  

В мотивите на заповедта областния управител е посочил, също че както в докладната 
записка на кмета на общината, така и в Решение № 560/27.07.2017г., липсват данни за това, че 
Народно читалище „Момчилова крепост – 2016”, с. Градът представлява юридическо лице на 
бюджетна издръжка. Нещо повече след извършена справка в правно – информационната 



система Апис 7 „Регистър+” е установил, че Народно читалище „Момчилова крепост – 2016”, с. 
Градът е с форма на собственост – 100% частна.  

В тази връзка и съгласно чл.21, ал.1, т.24,  чл.45, ал.4, ал.9 от ЗМСМА и Заповед № АП-03-
14-250/10.08.2017г. на Областен управител на област Смолян, Ви предлагам следния проект за 

 
  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 
 

Общински съвет – Смолян ОТМЕНЯ свое Решение № 560, прието на заседание, 
проведено на 27.07.2017г. по Протокол № 27, поради неговата незаконосъобразност 

     

 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
ИНЖ. Д. КРЪСТАНОВ 
 

  Председател на 
 Общински съвет – Смолян  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


