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З А П О В Е Д 

№ АП-03-14-433 

Смолян, 14.12.2017 г. 
 
 
 

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1831/07.12.2017г. са 
постъпили Решения №№ 623, 627 и 628, приети от Общински съвет – Смолян на 
заседание, проведено на 30.11.2017г. по Протокол № 31. 

След като извърших проверка и преценка на същите относно тяхната 
законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

С Решение № 623/30.11.2017г. общинският съвет, на основание чл.6, ал.1, чл.35, 
ал.1 и чл.41, ал.2, чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.5, ал.5, чл.45, ал.1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.21, ал.1, 
т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, в т.1 е обявил от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост поради отпаднало предназначение имот № 10 с площ 240 кв.м. в 
околовръстен полигон на с. Горово, общ. Смолян, ведно с масивна сграда със застроена 
площ 54 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 505/22.10.2001г., в 
т.2 е допълнил Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г. с имота по т.1, в т.3 е приел справедлива пазарна стойност на 
същия имот, като първоначална цена в публичния търг с тайно наддаване в размер на 
5800 лв. без ДДС, в т.4 е възложил на Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
продажба чрез търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна общинска 
собственост, а в т.5 е упълномощил кмета на общината да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичния търг тайно наддаване. 

С Решение № 627/30.11.2017г. органът на местното самоуправление, на основание 
чл.36 от Закона за собствеността, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във 
връзка с чл.40, ал.1, т.3 и чл.49, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, в т.1 е 
допълнил Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г. в Приложение № 3 – Разпоредителни сделки на основание чл.36, 
ал.1, т.2 от ЗОС с поземлен имот с идентификатор 67653.923.573 с площ 37 кв.м., целия 
участващ в УПИ ІХ-241 за производствени нужди, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1908/26.09.2017г. и поземлен имот с идентификатор 67653.923.572 с 
площ 85 кв.м., целия участващ в УПИ ІХ-241 за производствени нужди, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 1909/26.09.2017г. В т.2 на решението съветът е дал 
съгласие за прекратяване на съсобственост, като Община Смолян продаде на „ЗАСА 
МИКРОН“ ООД поземлен имот с идентификатор 67653.923.573 с площ 37 кв.м., целия 
участващ в УПИ ІХ-241 за производствени нужди, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1908/26.09.2017г. на пазарна цена в размер на 1258 лв. без ДДС и 
поземлен имот с идентификатор 67653.923.572 с площ 85 кв.м., целия участващ в УПИ  
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ІХ-241 за производствени нужди, актуван с Акт за частна общинска собственост                    
№ 1909/26.09.2017г. на пазарна цена в размер на 2890 лв. без ДДС, а в т.3 е 
упълномощил Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими правни и 
фактически действия по изпълнение на горното решение. 

Решението е прието по Докладна записка на Кмета на Община Смолян                           
№ ДЛ010808/21.11.2017г., към която са приложени Акт за частна общинска 
собственост № 1908/26.09.2017г. и Акт за частна общинска собственост                                  
№ 1909/26.09.2017г. 

С Решение № 628/30.11.2017г. съветът, на основание чл.8, ал.9 и чл.38, ал.2 от 
ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА е допълнил Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г. в Приложение № 
4 – Разпоредителни сделки на основание чл.37 и чл.38 от ЗОС, както следва: 54,78 
кв.м., а именно пристрояване за жилище, в това число І ниво с площ 35,25 кв.м., ІІ ниво 
с площ 19,53 кв.м. към самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.21.1.2, находящ 
се в сграда с идентификатор 67653.917.21.1 с предназначение жилищна сграда – 
многофамилна със застроена площ 100 кв.м., разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.21 с площ 677 кв.м., УПИ VІІІ-1105, кв.175 по плана на               
гр. Смолян, който е частна общинска собственост на основание Акт за частна общинска 
собственост № 1910/06.11.2017г., в т.2 е дал съгласие да се учреди възмездно право на 
надстрояване на Йордан Раденков Александров в размер на 54,78 кв.м., а именно 
пристрояване за жилище, в това число І ниво с площ 35,25 кв.м., ІІ ниво с площ 19,53 
кв.м. към самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.21.1.2, находящ се в сграда с 
идентификатор 67653.917.21.1 с предназначение жилищна сграда – многофамилна със 
застроена площ 100 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.21 
с площ 677 кв.м., УПИ VІІІ-1105, кв.175 по плана на гр. Смолян, който е частна 
общинска собственост на основание Акт за частна общинска собственост № 
1910/06.11.2017г. на стойност 763 лева без ДДС, а в т.3 е упълномощил кмета на 
общината да извърши необходимите действия по изпълнение на горното решение.    

Решението е прието по Докладна записка на Кмета на Община Смолян                            
№ ДЛ010809/21.11.2017г., към която са приложени Акт за частна общинска 
собственост № 1910/06.11.2017г., Скица на поземлен имот № 15-179282/20.04.2017г., 
Схема-проект на самостоятелен обект в сграда № 15-524664/24.10.2017г., като 
допълнително е изпратена нотариално заверена декларация от 24.04.2017г. 

Решения №№ 623, 627 и 628/30.11.2017г. на Общински съвет – Смолян са 
незаконосъобразни, предвид следните съображения: 

С Решение № 623/30.11.2017г. съветът е обявил от публична общинска собственост 
за частна такава описания в т.1 общински имот. 

Съгласно нормата на чл.6, ал.1 от ЗОС, указана като едно от правните основания на 
решението, имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да 
имат предназначението по чл.3, ал.2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска 
собственост. Ал.3 на цитираната разпоредба предвижда, че решенията на общинския 
съвет по ал.1 се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. 

Видно от решението, „за” приемане на същото поименно са гласували 18 от 
общинските съветници. След като общият брой на общинските съветници при Общински 
съвет – Смолян е 29, то необходимото мнозинство от 2/3 от тях възлиза на 20 общински 
съветника.  

Поради това, като е приел Решение № 623/30.11.2017г. със 18 гласа “за”, вместо 
необходимите 20, Общински съвет – Смолян е постановил решението в посочената част 
в нарушение на предвидената процедура по приемането му – чл.6, ал.3 от ЗОС, изискващ 
мнозинство от 2/3 от общия брой на гласовете на общинските съветници. 

Предвид незаконосъобразността на т.1 от Решение № 623/30.11.2017г.,  
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незаконосъобразни се явяват и следващите точки от същото, тъй като по реда за 
продажба на имот – частна общинска собственост, съветът се е разпоредил с имот 
публична такава. Още повече, че дори да е законосъобразна промяната на общинската 
собственост от публична в частна, то съгласно чл.60, ал.1 от ЗОС, при промяна на 
характера на собствеността от публична в частна или обратно се съставя нов акт, като 
това обстоятелство се отбелязва в новия и в стария акт и в регистрите. Нов акт за 
частна общинска собственост в конкретния случай не е съставен и представен, тъй като 
с едно и също решение съветът е обявил за частна общинска собственост общинския 
имот и веднага след това е приел същия да се продаде, в нарушение на разпоредбата на 
чл.60, ал.1 от ЗОС. 

Също така, предвид липсата на акт за частна общинска собственост, не може да 
бъде преценено и спазено ли е изискването на чл.41, ал.2, предложение първо от ЗОС, 
съгласно което разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - 
общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им 
оценки. 

С Решение № 627/30.11.2017г. общинският съвет е дал съгласие за прекратяване на 
съсобственост върху описаните в решението имоти с посоченото в същото търговско 
дружество. 

В докладната записка на кмета на общината, по която е прието решението е 
посочено, че дружеството е поискало прекратяване на съсобственост чрез изкупуване 
на поземлен имот с идентификатор 67653.923.573 с площ 37 кв.м., актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1908/26.09.2017г. и поземлен имот с идентификатор 
67653.923.572 с площ 85 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост                       
№ 1909/26.09.2017г., участващи в УПИ ІХ-241 за производствени нужди, като 
купувачът е собственик на поземлен имот с идентификатор 67653.923.241 с площ 221 
кв.м., участващи в УПИ ІХ-241 за производствени нужди. В т.11 на Актове за частна 
общинска собственост №№ 1908 и 1909/26.09.2017г. е посочено, че в образуването на 
УПИ ІХ-241 за производствени нужди, кв.6 по плана на гр. Смолян, кв. Устово участват 
поземлен имот с идентификатор 67653.923.573 и поземлен имот с идентификатор 
67653.923.572, собственост на Община Смолян и поземлен имот с идентификатор 
67653.923.241, собственост на „ЗАСА МИКРОН“ ООД, като в т. 7 „Съсобственици” е 
посочено, че няма такива. 

Съгласно чл.36, ал.1, т.2  от ЗОС, указан като едно от правните основания на 
решението, прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, 
физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския съвет 
по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2, чрез продажба на частта на общината. 
Посочената законова възможност за прекратяване на съсобственост се прилага 
единствено тогава, когато в определен имот съществува такава.  

В конкретния случай видно от представените актове за общинска собственост, в 
поземлен имот с идентификатор 67653.923.573 и поземлен имот с идентификатор 
67653.923.572, съсобственост не е налице, тъй като са еднолична собственост на 
Община Смолян. От описаното в докладната записка на кмета на общината, по която е 
прието решението, е видно, че и трите имота са със самостоятелни номера, квадратура, 
граници и съседи. 

От посоченото следва, че в конкретния случай са налице три отделни и 
самостоятелни имота с различни номера, площ и граници, а не е налице един имот, 
който да е в режим на съсобственост. 

В заключение, по оспорване на Областен управител на област Смолян на 
аналогично Решение № 37/29.02.2016г. на Общински съвет – Девин пред 
Административен съд – Смолян, съдът с Решение № 145 от 10.05.2016г. по адм. д.                    
№ 109/2016г. е отменил Решение № 37/29.02.2016г. на Общински съвет – Девин.  
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Цитираното съдебно решение не е оспорено от съвета, поради което е влязло в сила към 
настоящия момент. Влезлите в сила съдебни решения по конкретни казуси подлежат на 
изпълнение и се ползват със сила на пресъдено нещо. В този смисъл е нормата на 
чл.297 от ГПК, приложима предвид чл.144 от АПК, съгласно която влязлото в сила 
решение е задължително за съда, който го е постановил и за всички съдилища, 
учреждения и общини в Република България. 

С Решение № 628/30.11.2017г. съветът е дал съгласие да се учреди право на 
надстрояване в полза на Йордан Раденков Александров към самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.917.21.1.2, находящ се в сграда с идентификатор 67653.917.21.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.21 с площ 677 кв.м., УПИ 
VІІІ-1105, кв.175 по плана на гр. Смолян, който е частна общинска собственост на 
основание Акт за частна общинска собственост № 1910/06.11.2017г. Видно от 
цитирания акт за общинска собственост, в т.11 на същия е посочено, че е сключен 
договор за отстъпено право на строеж на Йордан Александров Низамов, нотариален акт 
за дарение на недвижим имот на Раденко Йорданов Низамов и нотариален акт за 
дарение на недвижим имот на Александър Йорданов Низамов. В Скица на поземлен 
имот № 15-179282/20.04.2017г. с идентификатор 67653.917.21, за който е съставен 
АЧОС № 1910/06.11.2017г. е посочено, че собственик е не Община Смолян, предвид 
акта за общинска собственост, а собственици на същия са Александър Йорданов 
Александров и Раденко Йорданов Александров. От Схема-проект на самостоятелен 
обект в сграда № 15-524664/24.10.2017г. с идентификатор 67653.917.21.1.2 се 
установява, че собственик на същия е Раденко Йорданов Александров. В допълнително 
изпратената нотариално заверена декларация от 24.04.2017г. е посочено, че Недялка 
Йорданова Александрова, Раденко Йорданов Александров и Александър Йорданов 
Александров в качеството на собственици на жилищна сграда с идентификатор 
67653.917.21.1, са съгласни Йордан Раденков Александров да изгради пристройка към 
съществуващата сграда. 

Съгласно чл.38, ал.2 от ЗОС, посочен като едно от правните основания на Решение 
№ 628/30.11.2017г., право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена 
върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг 
или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в 
сгради - етажна собственост, или на техни сдружения, по ред, определен от 
общинския съвет в наредбата по чл.8, ал.2. 

От така приложената преписка не може да бъде установено лицето, в полза на 
което се учредява правото на настрояване с Решение № 628/30.11.2017г. собственик ли 
е и на каква част от сграда с идентификатор 67653.917.21.1. От приложената скица на 
самостоятелен обект в сградата е видно, че собственик на същия е Раденко Йорданов 
Александров, а в нотариално заверената декларация е указано, че собственици на 
сградата са три лица, сред които не е лицето, в полза на което се учредява правото с 
решението на общинския съвет. В конкретния случай няма данни Йордан Раденков 
Александров да е собственик в сграда или част от нея с идентификатор 67653.917.21.1, 
за да може да му бъде учредено право на настрояване, с което е нарушена 
императивната норма на чл.38, ал.2 от ЗОС. 

Предвид изложеното, Решение № 623/30.11.2017г. се явява прието в нарушение на 
предвидената процедура по приемането му – чл.6, ал.3 от ЗОС, както и на материалния 
закон – чл.41, ал.2, предл. първо и чл.60, ал.1 от ЗОС, Решение № 627/30.11.2017г. в 
нарушение на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, а Решение № 628/30.11.2017г. в нарушение на 
чл.38, ал.2 от ЗОС, поради което се явяват незаконосъобразни. 

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решения             
№№ 623, 627 и 628/30.11.2017г. на Общински съвет – Смолян може да бъде отстранена 
чрез ново обсъждане на същите от общинския съвет.   
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5 
 

 
 
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 №№ 623, 627 и 628/30.11.2017г. 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  

 


