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ДО 

Г-жа  ВЕНЕРА  АРЪЧКОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

          СМОЛЯН 

 

          ДО 

Г-Н НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН 

 

                       Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   
 

                       от  КОСТА   НАЧЕВ  

                       общински съветник от групата на КРОС 

 

          Относно: Предложение за постигане на споразумение и прекратяване на съдебните 
дела между „Венити“ ЕООД, ЕИК 120613549  и Община Смолян във връзка с оспорване на 
Решение № 837, взето с Протокол №  38/07.06.2018 г. на Общински съвет гр. Смолян. 

 

                    

          УВАЖАЕМА Г-ЖО АРЪЧКОВА, 

УВАЖАЕМИ Г-Н МЕЛЕМОВ, 

 

 

„ВЕНИТИ” ЕООД с ЕИК 120613549 е търговско дружество със седалище в град Смолян, 

което е приобретател на право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 
67653.917.560 съгласно Договор от 10.10.2011г., сключен с Община Смолян по реда на Закона 
за общинската собственост след проведен публичен конкурс. В една изключително сложна 
икономическа обстановка Дружеството заплатило на Общината коректно и в срок сумата от 
629 900 лв. за учреденото право на строеж върху посочения поземлен имот, който е с площ от 
1779 кв.м. и денивелация от над 15 метра. След покупката на правото на строеж „ВЕНИТИ” 

ЕООД възлага детайлно геоложко, хидро-геоложко и сеизмологично проучване на терена, 
инвестирайки допълнително над 100 000 лв. Прединвестиционните проучвания показват 
изключителна нестабилност на повърхностния слой, необходимост от дълбоко сондажно 
укрепване чрез пилони, както и изпълнението на сложно хидроложко съоръжение за 
интегриране и безпроблемно отвеждане на течащите през цялата година повърхностни вода в 
имота. С оглед натрупаните данни и информация, „Венити“ ЕООД е внесло за одобрение в 
общинската администрация идеен инвестиционен проект, предвиждащ етапи в реализирането 
на инвестиционното намерение, както и работни инвестиционните проекти за строителството 
на първи етап - самостоятелна сграда, която в последствие да бъде интегрирана в целия 
комплекс като единна концепция.  

Въз основа на внесените и одобрени инвестиционни проекти е издадено Разрешение за 
строеж №24 от 25.02.2014г. и Заповед №15 от 08.07.2015г. за промяна към него, които са 
удостоверени с печат на Общината и подпис на Главния архитект, че са влезли в законна сила, 
съответно на 13.03.2014 г. и на 29.07.2015 г. Първият етап от инвестицията- едноетажна 
самостоятелна сграда, е изпълнена в единствения възможен вариант с оглед направените 
прединвестиционните проучвания в източната част на терена. Същата е завършена в груб 

строеж в законовия срок съгласно Констативен протокол №299/19.07.2016г., издаден на 
основание чл.181, ал.2 от ЗУТ от общинската администрация.  
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Следвайки процедурите, предвидени в Закона за общинската собственост и посочената 
по-горе концепция, Дружеството е внесло искане до общинската администрация за покупка на 
имота съгласно реда, предвиден в чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.46, ал.3 от Наредба №4 за управление 
и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №648/21.12.2017г. на Общински 

съвет Смолян. Преписката, след като е била проверена и съгласувана от общинската 
администрация, е внесена от Кмета на Общината в Общински съвет на Смолян, който с 
Решение № 837, взето с Протокол №38/07.06.2018 г., оправомощи Кмета да сключи договор, с 
който да продаде на „Венити“ ЕООД, гр. Смолян, правото на собственост върху поземлен имот 
с идентификатор 67653.917.560 с площ от 1779 кв.м.   

 

Това е кратката ретроспекция на предисторията (предоставена ми от засегнатото 
дружество и проверена от мен) до решението на Общинския съвет № 837, взето с Протокол 
№38/07.06.2018 г., което с обжалвано и започва сагата с поредицата съдебни дела. 
            

Към днешна дата, след повече от две години от проведеното заседание на Общинския 
съвет - Смолян, с което бе дадено разрешение за покупката на правото на собственост от  
страна на „Венити“ ЕООД, няма положително развитие (даже въобще някакво развитие), нито 
за Община Смолян, нито за „Венити“ ЕООД, още по-малко за гражданите и инвестиционния 
климат в града. Има висящи три съдебни производства - две пред Административен съд Смолян 

(на първа инстанция) и едно пред Окръжен съд Смолян (също на първа инстанция). Цялостният 
поглед и оценка на случая изисква да се имат предвид следните обстоятелства: 
            

    Дружеството добросъвестно е внесло строителни документи в Общината и е получило въз 
основа на тяхното одобрение разрешение за строеж, на което има поставен щемпел от същата 
общинска администрация: „Влязло в законна сила“. Разрешението за строеж е един от малкото 
административни актове, на които законодателят е дал допълнителна и изрична стабилност, 
които след като влязат в законна сила, а това се удостоверява от административния орган, 

издател на акта, не подлежат на отмяна. И това не е случайно.  
     Как би се почувствал всеки инвеститор, независимо кой е той, когато  в последствие 

разбира, че актът, въз основа на който извършва инвестиция за стотици хиляди левове, се 
оказва уязвим, поради това, че не е връчен на кмета на Общината, който е административен 

ръководител на тази администрация. Допуска се съдебна  възможност за отмяната му, тъй като 
администрацията, която го е издала е допуснала пропуски в процедурата и същата тази 

администрация иска отмяната му, на практика черпейки права от собственото си неправомерно 
поведение. Всеки частно-правен субект държи и се осланя на основните стълбове в 
административната дейност, заложени като основни принципи в основния нормативен акт, 
уреждащ тези отношения - Административно-процесуалния кодекс:  
         

- Чл. 6. Съразмерност - „Административните органи упражняват правомощията си по 

разумен начин, добросъвестно и справедливо.“ 

- чл.9. Служебното начало - „….административният орган е длъжен да започне, да 

проведе и да приключи административното производство.“,  

-  чл.13. Последователност и предвидимост - „Административните органи своевременно 
огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при 

упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и 

постигане на целите му.“, доразвити в чл.2, ал.1, т.6, чл.4, ал.3 и от чл.11 до чл.14, 

включително, от НАРЕДБА за административното обслужване, намерили отражение в в 
чл.40 и чл. 51 от ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИОННАТА И ДЕЛОВОДНАТА 

ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЯН, както и в чл.10, ал.1, т.8, 

чл.13, ал.3 и чл.14, чл.31 и чл.36 от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН. 

- Чл. 13а. Комплексно административно обслужване - „Административните органи 

прилагат комплексно административно обслужване.“ 
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Към момента са налични три висящи дела на първа инстанция, които предполагат развитие 
в съответните следващи инстанции и то последователно, всяко едно от трите, поради 

специфичната им обусловеност едно от друго (т.н. „преюдициалност“). Едва ли някой би могъл 
да се ангажира с конкретен срок за приключването им, но при всички положения ще бъде 
повече от няколко години, предвид обстоятелството, че като втора инстанция 
административните дела са подсъдни на Върховния административен съд, а те се насрочват с 
около година закъснение, като този факт не е породен от пандемията.  
С приключването на трите висящи съдебни дела в никакъв случай няма да завърши 

уреждането на спорните правоотношения и породените от тях имуществени последици и 

аспекти, тъй като дори и да допуснем най-негативното развитие за „Венити“ ЕООД, 

Дружеството ще има право на обезщетение за подобренията срещу Общината, които е 
извършило като добросъвестен владелец върху имота, а те са видими и  доказуеми със 
счетоводни документи, и към настоящия момент по сведение от засегнатата страна възлизат над 

300 000 лв., за които има неоспоримо право на задържане срещу Общината. Общината ще 
следва да предприеме допълнителни административни производства и да предяви нови 

осъдителни искове за придобиване на владението върху имота, в които ще бъдат релевантни 

отново всичките възражения, процесуални средства за защита и право на задържане от страна 
на „Венити“ ЕООД. В хипотезата на отмяна на строителното разрешение (административен акт 
по своята същност), въз основа на което е изградена постройката в имота, за „Венити“ ЕООД, 

ще възникне допълнителна правна възможност съгласно нормата на чл. 1 от Закона за 
отговорността на държавата и общините за вреди: „Държавата и общините отговарят за 

вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия 

или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на 

административна дейност,……“., а именно „…обезщетение за всички имуществени и 

неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, 

независимо от това, дали са причинени виновно от длъжностното лице.“, съгласно чл.4, ал.1 

от същия закон, което Дружеството ще има право да претендира от Общината и то при 

облекчена процедира, без да заплаща държавни такси.  

След изчерпването на всички вътрешно национални процедури ще остане отворена вратата 
за защита и пред съда в Страсбург, който вече натрупа доста съдебна практика, която в по-
голямата си част е негативна за публичните ни институции. При тази хипотеза не трябва да се 
подценява и изключително негативния сигнал, който ще изпрати общинската администрация в 
Смолян на потенциалните нови инвеститори, демонстрирайки на практика възможност за 
отмяна на собствени административни актове, върху които е удостоверила, че са влезли в 
законна сила. Сигурен съм, че този случай ще получи резонанс и в национален план, ще се 
създаде един изключително негативен прецедент, с който Общината няма да се гордее, ще се 
поставят отново на дневен ред фундаменталните въпроси за сигурността и предвидимостта на 
инвеститорите в контекста на все по-високите европейски изисквания към обслужващата ги 

администрацията и настъпващата финансова криза. Ще се загубят безвъзвратно всичките 
предпроектни проучвания, геоложки и хидрогеоложки изследвания, събрани база данни за 
количеството оттичаща се вода в имота, маркетинговите проучвания, постигнатите 
договорености със съседи на имота, за които бихме могли да предоставим доказателства. Като 
цяло градът ще се лиши от реалния шанс да се реализира един смислен и балансиран 

инвестиционен проект, за който са изразходвани огромно количество средства и време.  
 При развитие в обратната посока - „Венити“ ЕООД да спечели съдебните дела, 

включително и новите, които вероятно ще се нароят, Община Смолян ще трябва да покрие 
всички разноски по тях (не само своите, на и на отсрещната страна), а инвестицията в проекта, 
ще бъде отложена отново за неопределоно време, докато всичко приключи и се изчерпят всички 

възможности. Хипотезите за развитие на съдебните дела са много, досегашният им ход обаче 
показва една изявена тенденция - възможност да се множат. Нашите закони (защитавайки 

максимално пълно икономическите права на всеки субект) позволяват да се предявяват 
различни основания за завеждане на нови дела, да се представят новооткрити доказателствата, 
за да се възобновяват стари и това да продължава много дълго време. 
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 Примерите са видни и всеки се е сблъсквал с тях. Но общото, което обединява различните 
варианти за съдебните битки е, че съдебните дела генерират постоянни разходи при неясен 

резултат, но сигурен ефект в конкретния случай - блокиране на инвестицията, блокиране на 
развитието, застой за неопределено време и при всички положения - наличието на 
неудовлетворена страна, която ще търси компенсация с всички позволени от закона средства. 
        Убеден съм, че никоя общинската администрация, още повече тази на град Смолян, в която 
инвеститорите не са много, а тя до момента е показала, че ги цени и подкрепя, няма за цел 
подобно поведение, убеден съм, че Общината има нужда от свежи парични средства, които 
биха подпомогнали в най-кратък срок общинския бюджет, след продажбата на правото на 
собственост на „Венити“ ЕООД, одобрено вече от Общинския съвет.  
 

                Уважаеми г-жо Аръчкова, г-н Мелемов, с оглед на горното и предвид 

обстоятелството, че Общинският съвет е органът с най-значими (решаващи) правомощия 

по отношения на разпореждането с общинско имущество, търсейки приемственост и 

последователност в неговата позиция спрямо предходния Общински съвет, внасям 

настоящата докладна записка, за да може да се оценят комплексно последиците от 

продължаване на съдебните дела с „Венити“ ЕООД, и предлагам за гласуване в 

Общинския съвет следниото ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

          Общински съвет Смолян одобрява сключването на спогодба (извънсъдебно 

споразумение съгласно чл. 365 и следв. от ЗЗД) между „ВЕНИТИ” ЕООД с ЕИК 

120613549  и Община Смолян със следното съдържание: 
 

1 . „Венити“ ЕООД се задължава да заплати всички направени разноски, 

извършени от Община Смолян по заведени съдебни дела от Кмета на 

Смолян във връзка с оспорването на Решение № 837, взето с Протокол №  

38/07.06.2018 г. на Общинския съвет - Смолян.  

2 . Прекратяване на висящите съдебни производства между „Венити“ ЕООД и 

Община Смолян, а именно: отказ от оспорване по реда на чл. 155 от АПК, 

по  административно дело № 178 от 2018г., по описа на АС- Смолян срещу 

Решение № 837, взето с Протокол №  38/07.06.2018 г. на Общинския съвет -   

Смолян и административно дело № 432 от 2019г. по описа на 

Административен съд - Смолян срещу актове на главния архитект на 

Община Смолян - Разрешение за строеж №24 от 25.02.2014г. и Заповед №15 

от 08.07.2015г. на главния архитект на Община Смолян към него, както и  

отказ от иск по реда на чл. 233 от ГПК по гражданско дело №73 от 2018г по 

описа на Окръжен съд - Смолян.  

3 . След прекратяване на делата и влизане в сила на Решение № 837, взето с 
Протокол №  38/07.06.2018 г. на Общинския съвет - Смолян, предприемане 

на действия по изпълнението му от Кмета на Община Смолян.“ 
 

  Убеден съм, че с възможността да се направи цялостен и комплексен анализ на 
ситуацията, с поставянето на вниманието и гласуването на горното предложение от 
колективния орган на местното самоуправление в лицето на Общинския съвет в града,  ще се 
намери най-правилното, справедливо и оптимално решение за всички страни. 

 

               

               С уважение, 

                                     Коста Начев    


