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З А П О В Е Д 
 

№ АП-03-14-238 
Смолян, 17.08.2018 г. 

 
 
 

В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1189/10.08.2018г. e 
постъпило Решение № 892, прието от Общински съвет – Смолян на заседание, 
проведено на 02.08.2018г. по Протокол № 41. 

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

С Решение № 892/02.08.2018г.  съветът на основание чл. 8, ал. 9, чл. 37, ал. 1 и 
чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 49, 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация в т. 1 е 
допълнил Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2018г., приета с Решение № 658/21.12.2017г. на ОбС – Смолян в 
Приложение №4 – Разпоредителни сделки на основание чл. 37 и чл. 38 от ЗОС – 
учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, за учредяване 
право на надстрояване и/или пристрояване на сгради построени върху имоти – частна 
общинска собственост, чрез търг или конкурс, както следва: Учредяване право на 
строеж за изграждане на гараж в изброените в т. 1.1, т.1.2. и т.1.3. на решението 
застроителни петна в поземлен имот с идентификатор 67653.920.30, представляващ 
частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 
1935/28.05.2018г.,  в т. 2 е приел справедлива пазарна стойност за учредяване право на 
строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на гражи, описана в 
решението, в т.3 открива процедура за учредяване право на строеж чрез публично 
оповестени конкурси на гореописаните застроителни петна в поземлен имот 
67653.920.30 – частна общинска собственост, в т. 4 е определил условия на публично 
оповестените конкурси: 4.1. минимална конкурсна цена – не може да бъде по-ниска от 
първоначално приетата в т.2; 4.2. одобрени архитектурни проекти за застроителните 
петна; 4.4. нотариално заверена декларация за съгласие от носителите на вещните права 
в имота, а в т. 5 е възложил на Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими процедури по подготовката и провеждането на публично оповестените 
конкурси, да утвърди спечелилия участник и след заплащане на цената да подпише 
договор за продажба. 

Решение № 892/02.08.2018г. на Общински съвет – Смолян е незаконосъобразно, 
предвид следните съображения: 

С Решение № 892/02.08.2018г. съветът е дал съгласие да се учреди право на 
строеж за изграждане на гаражи  в поземлен имот с идентификатор 67653.920.30 – 
частна общинска собственост като е определил това да стане по реда на чл. 37, ал. 1 от 
ЗОС. 
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Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 1, от ЗОС право на строеж върху имот - 
частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета 
на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно 
предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, а съгласно ал. 2 на 
същата разпоредба с решението по ал. 1 общинският съвет може да разреши в 
условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на 
строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на 
обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на 
лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгради за своя сметка 
друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се 
одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на 
общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната 
част от него. 

Видно от текста на горецитираната разпоредба законодателят е дал правомощие 
на съвета да избере процедурата, по която следва да се учреди право на строеж, давайки 
му две правни възможности, а именно чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс.  

Предвид правомощията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА на 
орган на управлението и разпореждането с имотите общинска собственост, именно той 
следва да определи способът на конкретното разпореждане, а именно дали това да 
стане чрез търг или конкурс. 

Предвид гореизложеното във фактическата част на горецитираното решение, в 
„относно“ е записано, че учредяване правото на строеж за изграждане на гаражи е чрез 
публично оповестени конкурси. В същото време в т. 2 на решението органът на 
местно самоуправление е приел справедлива пазарна стойност за учредяване право на 
строеж за изграждане на гаражи чрез публичен търг с тайно наддаване, като 
същевременно в т. 3 открива процедура за учредяване право на строеж за изграждане 
на гаражи чрез публично оповестени конкурси и в т. 4 е определил и приел 
конкурсни условия за оповестените конкурси, а в т. 5 пък е възложил на Кмета на 
Община Смолян да подпише Договор за продажба. 

Видно от текста на така приетото Решение №892/02.08.2018г. на Общински 
съвет – Смолян не става по категоричен начин ясно каква точно процедура за 
учредяване правото на строеж е определил съвета, дали това е публичен търг или  
оповестен конкурс.  

Нещо повече в т. 5 на решението е възложил на Кмета на общината да подпише 
договор за продажба. 

От  докладната записка на Кмета на общината, по която е прието решението  
също не става ясно кой вид разпореждане е имал предвид кмета на общината, тъй като 
и двата вида разпореждания са упоменати в проекто решението.  

В подкрепа на гореизложеното е и предложението на кмета на Общината, 
изложено в стр. 2, втори абзац на докладната до съвета да бъде учредено право на 
строеж за изграждане на гаражи в три броя застроителни петна върху описания в 
решението имот – частна общинска собственост чрез публични търгове с тайно 
наддаване. 

От всичко гореизложено следва Общински съвет – Смолян да уточни и определи 
конкретният способ на разпореждане, с който ще се учреди право на строеж на гаражи 
в изброените в текста на решението застроителни петна в имот – частна общинска 
собственост с идентификатор 67653.920.30. 

Предвид изложеното, Решение №892/02.08.2018г. на Общински съвет – Смолян 
е постановено в нарушение на материалния закон – чл.37, ал.1 от ЗОС, поради което се 
явява незаконосъобразно. 

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в 
горепосоченото решение на Общински съвет – Смолян може да бъде отстранена чрез 
ново обсъждане на същото от общинския съвет.   
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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 
 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 
 

Връщам Решение №892/02.08.2018г. 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 
 
Съгласувал: 
Ваклин Топов 
Директор на дирекция“АПО,Ф и УС“ 
 
Съгласувал: 
Таня Василева 
Главен юрисконсулт 
 
Изготвил: 
Люба Пеева 
Юрисконсулт 
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