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З А П О В Е Д 

№ АП-03-14-75 

Смолян, 10.04.2018 г. 

 

 

 

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-508/02.04.2018г. са 

постъпили Решения №№ 764, 765 и 766, приети от Общински съвет – Смолян на 

заседание, проведено на 29.03.2018г. по Протокол № 36. 

След като извърших проверка и преценка на същите относно тяхната 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

С Решение № 764/29.03.2018г. органът на местното самоуправление, на основание 

чл. 8, ал. 9, предложение 2, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47 от ЗОС, чл.27, ал.1 и чл. 30, ал. 1 

от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 

наем и продажба на жилища – общинска собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 

т.12 от ЗМСМА, в т.1 е изменил „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2018 г.”, приета с Решение № 658/21.12.2017г. на 

Общински съвет Смолян в Приложение 8 по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС и Приложение № 1 

– „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от ЗОС, както следва: Общински 

жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев” № 18, жил. блок – 

„Прогрес“ № 1 , вх.А, ап.11, ет.6 от Приложение 8, Раздел II „Жилища - фонд за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, ред № 2 се 

премества в Приложение №1 – „Разпоредителни сделки на основание чл.35 от ЗОС 

продажба на имоти - частна общинска собственост, в т.2 е дал съгласие Община 

Смолян да продаде на Недялка Кацарова общински жилищен имот с идентификатор 

67653.926.175.1.36, представляващ апартамент № 11, ет. 6, вх. А, на жил. блок 

„Прогрес” № 1, намиращ се в гр. Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев” № 18, с 

площ 80,20 кв. м., ведно с изба № 11 – А, с площ 5,21 кв.м., както и 1,77 % идеални 

части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 1739/10.12.2013 год., на стойност 34 900,00 лв., а в т.3 е 

упълномощил Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението.  

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

която е посочено, че лицето е коректен наемател на жилището и няма задължения към 

Община Смолян.  
С Решение № 765/29.03.2018г. общинският съвет, на основание чл. 8, ал. 9, 

предложение 2, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47 от ЗОС, чл.27, ал.1 и чл. 30, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 

наем и продажба на жилища – общинска собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 

т.12 от ЗМСМА, в т.1 е изменил „Годишна програма за управление и разпореждане с 
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имоти – общинска собственост за 2018 г.”, приета с Решение № 658/21.12.2017г. на 

Общински съвет Смолян в Приложение 8 по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС и Приложение № 1 

– „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от ЗОС, както следва: Общински 

жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев” № 20, жил. блок – 

„Прогрес“ № 2 , вх.А, ап.1, ет.1 от Приложение 8, Раздел II „Жилища - фонд за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, ред № 5 се 

премества в Приложение №1 – „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от ЗОС 

продажба на имоти - частна общинска собственост, в т.2 е дал съгласие Община 

Смолян да продаде на Юлиян Бошнаков общински жилищен имот с идентификатор 

67653.926.176.1.1, представляващ апартамент № 1, ет. 1, вх. А, на жил. блок „Прогрес” 

№ 2, намиращ се в гр. Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев” № 20, с площ 80,20 

кв.м., ведно с изба № 1 – А, с площ 5,11 кв.м., както и 1,66 % идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1826/03.04.2015 год., на стойност 34 600,00 лв., а в т.3 е упълномощил 

Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по изпълнение на 

решението.  

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

която е посочено, че лицето е коректен наемател на жилището от петнадесет години и 

няма задължения към Община Смолян.  
С Решение № 766/29.03.2018г. съветът, основание чл. 8, ал. 9, предложение 2, 

чл.42, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47 от ЗОС, чл.27, ал.1 и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища 

– общинска собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в т.1 е 

изменил „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 г.”, приета с Решение № 658/21.12.2017г. на Общински съвет 

Смолян в Приложение 8 по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС и Приложение № 1 – 

„Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от ЗОС, както следва: Общински жилищен 

имот с адрес гр. Смолян, ул. „Перелик” №19, жил. блок – „КЦ-27“, вх.А, ап.5, ет.2 от 

Приложение 8, Раздел II „Жилища - фонд за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди“, ред № 80 се премества в Приложение №1 – 

„Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от ЗОС продажба на имоти - частна 

общинска собственост, в т.2 е дал съгласие Община Смолян да продаде на Данко Фотев 

общински жилищен имот с идентификатор 67653.918.56.4.15, представляващ 

апартамент № 5, ет. 2, вх. А, на жил. блок „КЦ-12”, намиращ се в гр. Смолян, 

ул.„Перелик” № 19 , с площ 37,29 кв. м., както и 1,31 % идеални части от общите части 

на сградата и от правото на строеж, ведно с избено помещение № 5 с площ 3,83 кв. м., 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 1917/13.03.2018 год., на стойност             

15 400,00 лв., а в т.3 е упълномощил Кмета на Община Смолян да извърши 

необходимите действия по изпълнение на решението. 

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

която е посочено, че лицето е коректен наемател на жилището от петнадесет години и 

няма задължения към Община Смолян.  
Решения №№ 764, 765 и 766/29.03.2018г. на Общински съвет – Смолян са 

незаконосъобразни, предвид следните съображения: 

Съгласно нормата на чл.27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост /НУРУЖНННПЖОС/, цитирана като едно от правните основания на 

решенията, наемател на общинско жилище, може да го закупи, ако са налице следните 

условия: да отговаря на условията на чл. 3, ал. 1 от наредбата, да е наемател на 

общинско жилище на основание настанителна заповед и да има действащ договор за 

наем, да е направил писмено искане за закупуване до кмета на общината. Чл.3, ал.1,      
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т.1-7 от същата наредба гласи, че право да кандидатстват за настаняване под наем в 

жилища по чл.42, ал.1, т.1 от ЗОС имат граждани и техните семейства, които отговарят 

едновременно на следните условия: не притежават жилище или вила, годни за 

постоянно обитаване, или 1/2 или повече идеални части от такива имоти; не притежават 

жилищен или вилен парцел в района на населеното място, в районите на населени 

места от 0, I и II функционален тип; парцели в курортните зони и комплекси и във 

вилните зони към тях; земи до 10 км. от морската брегова ивица; не са прехвърляли 

имоти по т. 1 и 2 на други лица след 13 март 1990 г. с изключение на прекратяване на 

съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална 

цел; не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, 

дивиденти, моторни превозни средства на стойност над 3000 лева, земеделски земи, 

жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и 2, фабрики, работилници, 

магазини, ателиета и складове за търговска и стопанска дейност: една четвърт от общия 

годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за 

пазарната наемна цена за жилище от свободния пазар, съответстващо на нуждите му, 

съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени в чл.14 от тази Наредба; имат 

адресна регистрация, в населените места където се намират общинските жилища за 

които кандидатстват, повече от 5 години без прекъсване към момента на 

кандидатстване с изключение на случаите по чл.43, т.3 от ЗОС; не са се 

самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища 

не е прекратявано по вина на кандидатите, освен ако са изтекли повече от 5 години от 

освобождаване на жилището. 

В чл.28, ал.1 от НУРУЖНННПЖОС изрично е предвидено, че постоянно 

действаща комисия, назначена от кмета на общината се произнася в двумесечен срок, 

съобразно чл.27, по направеното писмено искане за покупка, като съгласно ал.2, в 

случаите на продажба на общински жилища, кметът на общината внася в общински 

съвет, молбите на одобрените кандидати и прави предложение за промяна на 

предназначението на жилищата, а в ал.3 е предвидено, че общинският съвет възлага на 

кмета да сключи договор за покупко-продажба с одобрените кандидати.  

В конкретния случай в докладните записки на кмета на общината, по които са 

приети решенията, липсват данни за произнасяне по исканията за закупуване от 

компетентната постоянно действаща комисия, назначена от кмета на общината, 

съгласно изричната разпоредба на чл.28, ал.1 от НУРУЖНННПЖОС. В същите е 

посочено единствено, че лицата, в полза на които се извършва продажбата, са 

дългогодишни наематели на общинските жилища и нямат задължения към общината. 

Указаното обаче не е достатъчно, за да може да бъде извършена продажбата на 

жилищата, предвид изискванията на т.1-3 на ал.1 на чл.27, във връзка с чл.3, ал.1, т.1-7 

от Наредбата. 

Именно наличието или липсата на всички предвидени в НУРУЖНННПЖОС 

условия и изисквания за продажба на общински жилища, се преценява за всеки 

конкретен случай от комисията по чл.28, ал.1 от НУРУЖНННПЖОС. Нейното изрично 

произнасяне представлява необходим и задължителен етап и реквизит от процедурата 

по продажба на общински жилища, която общинският съвет сам е определил в 

наредбата. Посоченото правомощие на съвета е изрично регламентирано в чл.47, ал.3 

от ЗОС, съгласно който условията и редът за продажба на общински жилища се 

определят от общинския съвет в наредбата по чл.45а, ал.1 от ЗОС. 

Като е приел да се извършат продажби на общински жилища при липса на решение 

на постоянно действащата комисия, назначена от кмета на общината съгласно чл.28, 

ал.1 от НУРУЖНННПЖОС, Общински съвет – Смолян е постановил Решения №№ 764, 

765 и 766/29.03.2018г. в нарушение на процедурата за продажба на такива жилища,  
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която сам е разписал в НУРУЖНННПЖОС. 

Предвид изложеното, Решения №№ 764, 765 и 766/29.03.2018г. на Общински съвет 

– Смолян се явяват приети в нарушение на материалния закон – чл.28, ал.1 от 

НУРУЖНННПЖОС, във връзка с чл.47, ал.3 от ЗОС, поради което същите се явяват 

незаконосъобразни. 

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решения             

№№ 764, 765 и 766/29.03.2018г. на Общински съвет – Смолян може да бъде отстранена 

чрез ново обсъждане на същите от общинския съвет.   

Поради това и на основание чл.32, ал.2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл.31, 

ал.1, т.5 от ЗАдм. и чл.45, ал.4 от ЗМСМА 

 

 

 

З А П О В Я Д В А М 

 

 

 

Връщам Решения №№ 764, 765 и 766/29.03.2018г. на Общински съвет – Смолян, 

като незаконосъобразни за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването им.  

Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Смолян за 

изпълнение, а на Кмета на Община Смолян за сведение. 

 

 

 

 

 

 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ     /П/ 

Областен управител  
 


