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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 
 

 

З А П О В Е Д  

 

№  OA04-8875 

 

Велико Търново, 11.12.2020 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, 

ал. 4 и ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2, ал. 

7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 23а, ал. 2 и чл. 25 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от 

Общински съвет Павликени 

 

                                                      ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 237 по Протокол № 18 от 26.11.2020 г. на Общински съвет - Павликени, с 

което: на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 14, 

ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 23а, чл. 25 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 7, чл. 8, чл. 9, ал. 1 и ал. 

2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни 

преместваеми съоръжения и елементи на градско обзавеждане, т. II, предл. Трето от 

Приложение № 4 към чл. 84 от Наредба за определянето и администрирането на местните 

данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени, приети от Общински 

съвет - Павликени: 

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично 

оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от 

Общински съвет Павликени, при следните условия: 

 Обект на търга – терен за поставяне преместваем обект – тип „Павилион“, 

представляващ лафка за продажба на закуски и топли напитки, с площ 9,00 кв. м., находящ се в 

двора на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Батак – пред сградата на училището, 

съгласно виза с изх. № 773/12.11.2020 г., намиращо се в УПИ IV, кв. 34 по ПУП на селото, 

актувано с АПОС № 44/28.01.1998г.; 

 Срок на отдаване – 3 (три) години; 

 Начална тръжна цена – 324,00 (триста двадесет и четири) лв. с вкл. ДДС, 

представляваща годишен наем на обекта. Консумираните ел. енергия и вода ще бъдат 

заплащани допълнително според ползваните количества. 

2. Възлага на директора на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Батак, да 

организира и проведе публичния търг с явно наддаване и да сключи договор за отдаване под 

наем със спечелилия търга участник. 



5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

 

 

тъй като считам същото за незаконосъобразно, прието в противоречие с разпоредбите 

на Закона за общинската собственост Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Павликени, и 

мотивите ми за това са следните: 

 

Протокол № 18 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

ОА04–8671/07.12.2020 г., което обуславя срок за произнасяне на Областен управител по чл. 32, 

ал. 2, пр. 1-во от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА до 

14.12.2020 г., включително. 

Към материалите послужили за приемане на Решение № 237/26.11.2020 г., на Общински 

съвет – Павликени са приложени: Предложение № РД-01-01-7528/02.11.2020 г., на кмета на 

община Павликени, проект на решение, ксерокопие на АПОС № 44/28.01.1998 г., ксерокопие 

на Скица с виза с изх. № 773/12.11.2020 г., ксерокопие на Докладна записка вх. № ХД-01-09-

6750/16.10.2020 г. от директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Батак, ксерокопие на 

Становище с вх. № ХД-01-09-6750#1/12.11.2020 г.от директора на ОУ„Св. Св. Кирил и 

Методий“ с. Батак. 

При приемане на решението Общински съвет – Павликени се позовава на правната 

норма на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, според която свободни имоти 

или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок 

до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. С ал. 2 на 

чл. 14 от ЗОС, законотателят изрично е регламентирал, че отдаването под наем на имотите се 

извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен 

конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или 

конкурс или е определен друг ред. 

Общински съвет – Павликени е разписал реда и условията за отдаване под наем на 

имоти общинска собственост в ГЛАВА ТРЕТА „УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

НА ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОТ“ от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

Съгласно чл. 25 от Наредбата свободни имоти или части от тях - публична общинска 

собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 

2 след решение на общинския съвет. С решението на Общинския съвет се определя вида на 

търга или условията на конкурса и срока на договора за наем, както и началната тръжна 

или конкурсна цена. Общинският съвет упълномощава кмета на общината да проведе 

търга или конкурса. 

Съобразно разпоредбата на чл. 23а, ал. 1 от Наредбата имоти или части от тях, 

предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, които не са 

необходими за провеждане на учебния процес, могат да се отдават под наем, при условие че 

това не пречи на дейността на учебното заведение. Решението за провеждане на публичен 

търг или публично оповестен конкурс се взема от общинския съвет по предложение на 

ръководителя на заведението. Предоставянето под наем може да съдържа ограничителни 

условия относно кандидатите, достъпа до помещението, охрана и други, съобразно конкретния 

случай. Търговете и конкурсите се провеждат по реда на Наредбата за реда и условията за 

провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем 

и разпореждане с общинско имущество. 

Колективният орган на местно самоуправление изрично е регламентирал в чл. 23а, ал. 2 

от Наредбата, че със заповедта за откриване на публичния търг или публично оповестения 

конкурс кметът на общината може да делегира права на ръководителя на заведението да 

проведе процедурата и да сключи договор със спечелилия кандидат. 

Компетентен орган, който разполага с правна възможност да делегира права 

свързани с провеждане на процедура по отдаване под наем на имот общинска собственост 

и сключване на договор със спечелилия е кмета на община Павликени, а не Общински 

съвет – Павликени. Общинския съвет разполага с правомощието да приеме решение за вида 
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на търга или условията на конкурса за отдаване под наем на имоти общинска собственост, да 

определи срока на договора и да определи началната тръжна/конкурсна цена. 

Правата и задълженията на кмета на общината в отношенията му спрямо 

общинския съвет са законово определени по императивен начин. Общинския съвет е орган 

на местното самоуправление по смисъла на чл. 18 от ЗМСМА, а кмета на общината е 

териториален орган на изпълнителната власт, съгласно чл. 38, от ЗМСМА. Между двата 

органа липсва пряка йерархическа връзка. 

Правомощията на кмета, като представляващ общината в качеството на 

възложител, не могат да се преуреждат от обшинския съвет, тъй като закона не допуска 

тази възможност. 

Общински съвет – Павликени няма материалноправна компетентност да приема 

решения, с който да регулира организирането и провеждането на публични търгове 

сключването, съдържанието и изпълнението на договора, възложител по които е друг правен 

субект – община Павликени.  

С приемането на Решение № 237, Общински съвет – Павликени е излязъл извън 

нормативно установената си компетентност и игнорирайки правните норми е иззел 

правомощията на кмета на общината, като възложител и страна по договори, тъй като 

възложил на директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Батак да организира и 

проведе публичен търг с явно наддаване  и да сключи договор за отдаване под наем със 

спечелилия търга участник. Общинския съвет няма и не може да има качеството на страна 

по гражданско-правни договори, поради липса на правосубектност. В тази връзка 

колективният орган на местното самоуправление не разполага с правна възможност да 

делегира права, които не попадат в кръга на нормативно определените му правомощия. 

Предвид гореизложеното, Решение № 237, прието по Протокол № 18, от редовно 

заседание на Общински съвет – Павликени, проведено на 26.11.2020 г. се явява 

незаконосъобразно,  тъй като е прието в съществено нарушение на разпоредбите на Закона за 

общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, приета от Общински съвет Павликени. 

Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Павликени и 

Кмета на Община Павликени. 

 

 

ПРОФ. Д-Р  ЛЮБОМИРА  ПОПОВА    /П/ 
Областен управител на  

област Велико Търново 

 

 


