
 

З А П О В Е Д

№ АП-06-205
 град Хасково, 03.05.2011 година

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4  и ал. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост, чл. 149, ал. 1 от 
АПК и след като разгледах Протокол № 3 от 25.03.2011 год. на Общински съвет – Ивайловград /наш вх.№АК-
01-10-989 от 04.04.2011 год./ 

ОСПОРВАМ: 
Решение № 30, прието с Протокол № 3 на заседание на Общински съвет – Ивайловград, проведено на 

25.03.2011 год.

МОТИВИ:
 С Решение №30 прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от  

ЗОС, чл. 75 от ЗПБ, във връзка с договор от 17.08.2010 год. между МРРБ и “Геотул” ЕООД, Общинският  
съвет – Ивайловград: “ 1. Дава съгласието си за продажба без търг, на общински поземлен имот №000243 с  
площ 30.018 дка, актуван с АОС №1150 от 15.11.2010г. с НТП – Ливада в землище с. Железино, местност  
“Чукура”  на  фирма  “Геотул”  ЕООД”.  2.  Упълномощава  Кмета  на  Общината  да  предприеме  действия  за 
изготвянето на оценка за продажба на общински поземлен имот №000243 и внасянето й за одобрение от  
Общински съвет Ивайловград.”.

Оспорвам  като  незаконосъобразен  акта  на  ОбС,  поради  съществени  противоречия  с 
материалноправните разпоредби /чл. 146, т. 4 от АПК/.  

Така приетият акт - Решение № 3 от 25.03.2011г. на ОбС – Ивайловград е с посочено правно основание 
чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от  ЗМСМА,  което  визира  правомощието  на  Общинския  съвет  да  приема  решения  за 
придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на 
кмета на общината.  Законът за общинската собственост допуска продажбата на имоти – частна общинска 
собственост без провеждането на търг или конкурс след Решение на ОбС, само в случаите предвидени в чл.  
35, ал. 4 т. 1 и 2 от ЗОС – между общината и държавата или между общини, както и когато лицата, на които 
може да се извърши продажба, са определени в закон. В тази връзка, органът на местното самоуправление е 
визирал в решението чл.75  от Закона  за  подземните богатства /ЗПБ/  съгласно,  който обаче титулярът на 
разрешение за търсене и проучване или за проучване или концесионерът и собственикът на земята могат да  
сключат договор, с който в полза на титуляра на разрешението или на концесионера се учредява вещно право 
на ползване върху земята за срока на разрешението или на концесията и се определят условията, редът и 
обезщетението за ползването на земята. С позоваването си на цитираната разпоредба от ЗПБ, очевидно ОбС е 
целял  да  се  възползва  от  възможността  предвидена  в  ЗОС  /чл.  35,  ал.  4,  т.  2/,  но  в  случая  посоченият 
специален закон /ЗПБ/  не дава право на титуляра на концесията да придобие правото на собственост 
върху имота  по облекчен ред -  без търг или конкурс.  Съгласно чл.  75,  ал.  1  от ЗПБ на концесионера и  
собственика се дава възможност да уредят отношенията си чрез учредяване на ограничено вещно право на  
ползване върху земята и то само за срока на концесията срещу съответното обезщетение. При непостигане на 
съгласие  в  ал.  2  на  същата  норма е  указан  реда  за  разрешаване  на  въпроса,  като  за  целта  е  предвидена 
отчуждителна процедура при определени условия. 

Изложените съображения налагат извода за незаконосъобразност на приетото от Общински съвет –  
Ивайловград  Решение  № 30  от  25.03.2011  год.,  като  противоречащо на  материалноправните  разпоредби,  
поради което Ви моля да го отмените.

Препис от Заповедта да се изпрати на Кмета на Община Ивайловград и на Председателя на Общински 
съвет  –  Ивайловград  за  сведение,  а  на  Административен  съд  –  Хасково  по  компетентност,  заедно  с  
материалите по преписката за произнасяне по същество.
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