
 

Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на 

качеството и информационната сигурност по стандартите  ISO 9001 и  ISO 27001 

 

Смолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.region-smolyan.org 

 
 
 

З А П О В Е Д 

№ АП-03-14-250 

Смолян, 10.08.2017г. 
 
 

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1162/03.08.2017г. е 
постъпило Решение № 560, прието от Общински съвет – Смолян на заседание, 
проведено на 27.07.2017г. по Протокол № 27. 

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

С така приетото решение 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. 

Решението е прието по Докладна записка на Кмета на Община Смолян                            
№ ДЛ006795/19.07.2017г., към която са приложени Докладна записка от Кмета на                     
с. Градът, общ. Смолян, Удостоверение за вписване в регистъра на народните читалища 
с № 3641/13.02.2017г. на Народно читалище „Момчилова крепост – 2016”, с. Градът, 
общ. Смолян, издадено от Министерство на културата и Акт за публична общинска 
собственост № 437/20.02.2001г. 

Решение № 560/27.07.2017г. на Общински съвет – Смолян е незаконосъобразно, 
предвид следните съображения: 

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.  
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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+”  се 
установи, че Народно читалище „Момчилова крепост – 2016”, с. Градът е с форма на 
собственост – 100% частна.  

В случая е налице липса на императивна законова предпоставка за предоставянето 
на  безвъзмездно управление по реда на чл.12, ал.3 от ЗОС, а именно бюджетна 
издръжка на читалището, което опорочава Решение № 560/27.07.2017г. и води до 
неговата незаконосъобразност. В подкрепа на посоченото са и нормите на чл.2, ал.2 и 
чл.21, т.1–6 от Закон за народните читалища съгласно които, читалищата са 
юридически лица с нестопанска цел и формират имуществото си от членски внос, 
културно-просветна и информационна дейност, субсидия от държавния и общинските 
бюджети, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания и други 
приходи. От обстоятелството, че читалищата получават субсидия от държавния и 
общинските бюджети, не следва, че същите са юридически лица на бюджетна издръжка 
и съответно попадат в категорията на посочените в чл.12, ал.3 от ЗОС. 

Другата разпоредба, посочена като правно основание на Решение                                      
№ 560/27.07.2017г. – чл.39, ал.5 от ЗОС, регламентира учредяването на право на 
ползване върху имот – частна общинска собственост. Тъй като обаче имотът, предмет 
на Решение № 560/27.07.2017г. е публична такава, нормата на чл.39 от ЗОС не може да 
е валидно правно основание на решението. Поради това, като е учредил право на 
ползване върху имот – публична общинска собственост като за имот – частна такава, 
Общински съвет – Смолян е постановил Решение № 560/27.07.2017г. в нарушение на 
императивната норма на чл.7, ал.2, изр. второ от ЗОС. 

Разпоредбата на § 4 от ПЗР на ЗНЧ, посочена също като правно основание на 
решението, гласи, че на народните читалища по реда на Закона за държавната 
собственост и Закона за общинската собственост безвъзмездно се отстъпва право на 
ползване върху сградите и другите недвижими имоти, предоставени им до влизане в 
сила на този закон от държавата и общинските органи за читалищни нужди, като 
правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището. Цитираната норма 
регламентира, че в полза на читалищата може да учреди право на ползване, но само по 
отношение на сгради и други недвижими имоти, предоставени им до влизане в сила на 
този закон (Обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г.) от държавата и общинските органи за 
читалищни нужди. Указаната разпоредба регламентира определени предпоставки, 
които трябва да са налице, за да може да бъде отстъпено безвъзмездно право на 
ползване на общински имоти в полза на читалища. Данни за наличие на посочените 
предпоставки в конкретния случай не са налице.  

Нещо повече – видно от докладната записка, по която е прието решението, в 
същата е посочено, че е постъпило заявление от Кмета на с. Градът, общ. Смолян, 
придружено с Удостоверение за вписване в регистъра на народните читалища с                   
№ 3641/13.02.2017г. на Народно читалище „Момчилова крепост – 2016”, с. Градът, 
общ. Смолян за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение с площ 100            
кв. м., находящо се на ІІ-ри етаж в масивна сграда кметство, актувана с Акт за 
общинска собственост № 437/20.02.2001г. От така приложеното Удостоверение за 
вписване в регистъра на народните читалища с № 3641/13.02.2017г., издадено от 
Министерство на културата, се установява, че на основание чл.10, ал.1 и ал.2 от ЗНЧ 
Народно читалище „Момчилова крепост – 2016”, с. Градът е вписано в регистъра на 
народните читалища. Съгласно ал.3 на чл.10, предл. първо от ЗНЧ, в редакцията й към 
датата на приемане на Решение № 560/27.07.2017г. от Общински съвет – Смолян, всяко 
читалищно настоятелство или управителен орган на сдружение в 7-дневен срок от 
вписването на читалището или читалищното сдружение в съдебния регистър подава 
заявление за вписване в регистъра по ал. 1, като предвид чл.9, ал.1 от ЗНЧ също в 
редакцията към датата на приемане на решението, читалището придобива качеството 
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на юридическо лице с вписването му в регистъра за организациите с нестопанска цел на 
окръжния съд, в чийто район е седалището на читалището. 

От цитираните разпоредби и датата на Удостоверение № 3641/13.02.2017г. на 
Министерство на културата, следва, че Народно читалище „Момчилова крепост – 
2016”, с. Градът е нововписано читалище и на него не му е предоставен имот до 
изискуемата от § 4 от ПЗР на ЗНЧ дата, а именно 22.10.1996г. В подкрепа на това е и 
информацията, съдържаща се в справката от правно – информационната система Апис 
7 „Регистър+” , а именно че датата на вписване на Народно читалище „Момчилова 
крепост – 2016”, с. Градът е 04.01.2017г. 

Следва да се има предвид, че по аналогичен казус по оспорване на Областен 
управител на област Смолян на идентично Решение № 7/09.03.2017г. на Общински 
съвет – Девин пред Административен съд – Смолян, съдът с Решение № 274 от 
20.07.2017г. по адм. д. № 147/2017г. е отменил като незаконосъобразно Решение              
№ 7/09.03.2017г. на Общински съвет – Девин.  

Предвид изложеното, Решение № 560/27.07.2017г. на Общински съвет – Смолян е 
постановено в нарушение на материалния закон – чл.7, ал.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на 
ЗНЧ, поради което се явява незаконосъобразно. 

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решение                   
№ 560/27.07.2017г. на Общински съвет – Смолян може да бъде отстранена чрез ново 
обсъждане на същото 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 
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Връщам Решение № 560/27.07.2017г. на Общински съвет – Смолян, като 
незаконосъобразно за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването му.  

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  
 

 


