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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от   
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
   
 

ОТНОСНО:  Предоставяне на Община Смолян за безвъзмездно управление на  
помещение, с обща площ 64 кв.м., което е част от имот 
публична държавна собственост, с идентификатор                     
№ 24089.929.195.1, представляващ: Складова база, находящ се 
в с. Дунево, управлявано от Министерството на вътрешните 
работи (МВР) – Областно управление „ Пожарна безопасност 
и защита на населението” – Смолян 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Законодателят извърши значителни промени в Изборния кодекс (ИК), които  
създадоха непосредствени задължения на местната власт да осигури подходящи 
помещения за всички новосъздадени кметства. С измененията на ИК и по-конкретно         
§ 17, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби на ИК, в населените места, които 
към деня на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване на 
общи избори за общински съветници и кметове отговарят на изискванията на чл. 16,    
т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, 
придобиват статут на кметство, а именно наличие на население над 100 души общо в 
населените места, образуващи кметството, в тях се произвеждат избори за кметове 
на кметства. 

 Направена беше справка към дата 11.08.2015 г. въз основа на Таблицата на 
българските граждани, предоставена от ГД „ГРАО”, която показа, че в с. Дунево са 
регистрирани по постоянен адрес общо 119 човека. Така през месец октомври 2015 г. в     
с. Дунево се произведоха избори за общински съветници и кметове и за първи път е 
избран кмет на кметство за това населено място.  

Пълномощията на кмета на кметството възникват от полагането на клетвата по        
чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.           
На 09.11.2015 г. беше проведена първата сесия на новоизбрания общински съвет, на 
която положиха клетва общинските съветници, кмета на община и кметовете на 
кметства. Така на практика възникна необходимостта от спешно осигуряване на 
помещение, което да се обособи за кметство в с. Дунево. Община Смолян беше 
изправена пред сериозен проблем, тъй като не разполагаше с такова помещение. След 
проведен обстоен анализ на всички възможности за осигуряване на помещение за 
нуждите на кметство с. Дунево беше установено, че е налице голям дефицит на 
помещения за тази цел. Единственото помещение, което отговаряше на изискванията 
за функционалност за кметство в с. Дунево се управлява и стопанисва от Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, находящо се в    



с. Дунево, с обща площ 64 кв.м., което е част от имот публична държавна собственост, 
с идентификатор № 24089.929.195.1, представляващ: Складова база, находящ се в        
с. Дунево. 

Публичните услуги на населението следва да се предоставят от кмета на 
кметство на място, но без помещение това не може да се осъществи. В продължение 
на шест месеца на жителите от с. Дунево се налагаше да пътуват до Община Смолян за 
да получат тези услуги. Това от една страна ги лишаваше от бърз достъп до тях, а от 
друга страна беше абсолютно невъзможно да се полага адекватна грижа за решаване 
на проблемите и нуждите им.  

В тази връзка изпратих Писмо с изх. № ДЛ007989/18.11.2015 г. до Николай 
Николов, Главен комисар и директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението” към МВР, с което поисках разрешение за нуждите на Община 
Смолян да ни бъде предоставено за безвъзмездно ползване и стопанисване помещение, 
находящо се в с. Дунево, с обща площ 64 кв. м., с идентификатор № 24089.929.195.1, 
управлявано от ГД ПБЗН-МВР. Същото да бъде обособено за кметство, в което да се 
извършва административно обслужване на населението.  

За искания имот е съставен Акт за публична държавна собственост с                          
№ 3955/12.03.2013 година. Площта на имота е 1 661 кв. м., с трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, 
комплекс, ведно със: Сграда с идентификатор № 24089.929.195.1, представляваща 
сграда със специално предназначение (складова база) – двуетажна, масивна, със 
застроена площ 298 кв. м., построена през 1971 година. 

През 2006 г. същото помещение беше предоставено за безвъзмездно ползване и 
стопанисване на Община Смолян от тогавашния Зам. министър - председател и 
министър на държавната политика при бедствия и аварии в Република България. Като 
добросъвестен ползвател Община Смолян извърши подобрения на значителна 
стойност за преустройство на помещението, в което беше настанен кметския 
наместник на с. Дунево. Направените разходи бяха в размер на 26 450.00 лева. Срокът 
на договора за ползване на имота беше 5 години. 

В отговор е получено Писмо с вх. № ДЛ007989_001/22.12.2015 г., в което е 
изразено съгласие за предоставяне на помещението по реда на чл. 15, ал. 2 от Закона за 
държавната собственост. Същевременно помещението е предадено с Протокол от 
10.05.2016 г. от Комисия с представители на РД „Пожарна безопасност и защита на 
населението” – Смолян и представител на община Смолян. Към настоящия момент 
посоченият имот е обособен като кметство. След приемането му е извършен частичен 
ремонт за освежаване. Кметът на кметството и населението изказаха своето 
задоволство от разрешаването на този сериозен за тях проблем, който 
възпрепятстваше нормалното функциониране на кметството.  

В последствие обаче в деловодството на Община Смолян е постъпило Писмо с         
вх. № ДЛ007989_002/05.05.2017 г. от Николай Николов, Главен комисар и директор на 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, с което 
ни уведомява за необходимостта от предприемане на незабавни действия за 
стартиране на процедура за предоставяне на искания от общината имот по реда на     
чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост.  

Според чл. 15, ал. 2, предложение първо от Закона за държавната собственост 
(ЗДС) „(2) Министерският съвет може да предоставя имоти - публична 
държавна собственост, за управление на ведомствата и общините” . 

ЗДС регламентира, че имоти - държавна собственост, се предоставят 
безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия и по ред, 
определени с правилника за прилагане на закона. 



Съгласно чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 
собственост (ППЗДС): „(2) Предоставянето на имоти - публична държавна 
собственост, за управление на общини за изпълнение на техните функции, както 
и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, се 
извършва с решение на Министерския съвет след решение на съответния 
общински съвет и мотивирано предложение на областния управител. Въз основа 
на решението на Министерския съвет областният управител сключва договор, в 
който се уреждат правата и задълженията на двете страни”. 

Видно от горното, предоставянето на имот публична държавна собственост за 
ползване и управление, се извършва с решение на Министерски съвет, но след 
предварително решение на общински съвет, а не с фактическото предаване на имота. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за държавната собственост, чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15,     
ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество предлагам на Общински съвет – Смолян да вземе следното 

 
         РЕШЕНИЕ: 

 
 

1. Дава съгласие след Решение на Министерски съвет да бъде предоставено 
помещение на Община Смолян за безвъзмездно управление, с обща площ 64 кв.м., 
което е част от имот публична държавна собственост, с идентификатор                        
№ 24089.929.195.1, представляващ: Сграда със специално предназначение (складова 
база) – двуетажна, масивна, със застроена площ 298 кв. м., находящ се в поземлен 
имот с идентификатор № 24089.929.195 по кадастралната карта на с. Дунево, община 
Смолян, с площ 1 661 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и 
начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с предоставени права 
на управление на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Областно 
управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян, което 
помещение да се обособи за кметство на с. Дунево. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
действия по законосъобразното провеждане на процедурата по приемане за 
управление на описания в точка 1 имот, в т. ч. да подаде искане за предоставяне на 
имота и на основание чл. 6, ал. 2 от ППЗДС след Решение на Министерски съвет да 
сключи договор с Областния управител на област – Смолян, в който да се уредят 
правата и задълженията на страните. 

 
 

ВНОСИТЕЛ: ���� ……………………           

                                                                                   НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
           Кмет на Община Смолян 

 
 
 

Неразделна част от настоящата докладна записка са:  
1. Писмо с изх. № ДЛ007989/18.11.2015 г. до Николай Николов, Главен 

комисар и директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението” към МВР; 



2. Писмо с вх. № ДЛ007989_001/22.12.2015 г. от Николай Николов, 
Главен комисар и директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност 
и защита на населението” към МВР; 

3. Писмо с вх. № ДЛ007989_002/05.05.2017 г. от Николай Николов, 
Главен комисар и директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност 
и защита на населението” към МВР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РС/РС 


