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З А П О В Е Д 

 

№ АП-03-14-160 

Смолян, 18.05.2020 г. 

 

 

 В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-766/11.05.2020г. е 

постъпило Решения №46, прието от Общински съвет – Девин на заседание, проведено 

на 04.05.2019г. по Протокол № 5. 

 След  като извърших проверка и преценка на същото относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното: 

 С  Решение № 46/04.05.2020 г. съветът, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ и чл. 90, ал. 1 от Наредба №2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в т. 1 е дал съгласие 

за отдаване под наем на Емил Милков Калканов, земеделска земя от Общински 

поземлен фонд за следните имоти: имот с идентификатор № 54198.8.97, с площ 592 кв. 

м (петстотин деветдесет и два кв. м.), трайно предназначение на територията –

земеделска, начин на трайно ползване – нива, адрес на поземления имот: м. „Гермата”, 

землище с. Осиково по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

заповед РД18-126/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АКГ; имот с 

идентификатор № 54198.8.106, с площ 672 кв. м. (шестстотин седемдесет и два кв. м.), 

трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, 

адрес на поземления имот: м. „Забърце”, землище с. Осиково по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед РД18-126/21.02.2019 г. на Изпълнителен 

директор на АКГ; в т. 2 е  определил годишна наемна цена за ползване на земеделска 

земя общо за заявените имоти от общински поземлен фонд (ниви) в общ размер на 

27,31 лв. (двадесет и седем лева тридесет и една стотинка), съгласно експертни пазарни 

оценки на лицензиран оценител, а в т. 3 е упълномощил кмета на Община Девин да 

сключи договор за наем с Емил Митков Калканов за срок от пет стопански години. 

Решение № 46/04.05.2020г. на Общински съвет – Девин е незаконосъобразно, 

предвид следните съображения: 

Съгласно чл.24а, ал. 6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи, посочен като едно от правните основания за приемане на Решение № 

46/04.05.2020 г., земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или 

аренда без търг или конкурс, когато са заети с трайни насаждения. 

Видно от цитираната разпоредба, законодателят е предвидил правна възможност за 

отдаване под наем без търг или конкурс на земи от ОПФ, но само в случаите, изрично 

изброени в чл. 26а от ЗСПЗЗ. 

В конкретния случай Общински съвет – Девин е дал съгласие да бъдат отдадени 

под наем земите от ОПФ без търг или конкурс по реда на чл. 26а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ, а 

именно в случая, когато същите са заети с трайни насаждения. 
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От приложената преписка и допълнително изискана документация не се установява 

по категоричен начин, че земите, предмет на решението са заети с трайни насаждения, 

с което не е изпълнено изискването на закона. 

 Така, давайки съгласие за отдаване под наем без  провеждане на търг или 

конкурс на земеделски земи, които не са заети с трайни насаждения, без да посочи 

валидно правно основание от конкретен законов нормативен акт, в който е  предвидено 

предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред, 

съветът е нарушил императивната норма на чл. 24а, ал. 6, т.1 от ЗСПЗЗ. 

 Общински съвет – Девин следва да определи конкретния способ за отдаване под 

наем на процесните имоти като посочи и конкретно валидно правно основание за 

приемане на Решение № 46/04.05.2020г. 

      Предвид изложеното, Решение № 46/04.05.2020г. на Общински съвет – Девин 

е постановено в нарушение на материалния закон – чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ, и чл. 59, 

ал. 2, т. 4 от АПК, поради което се явява незаконосъобразно. 

    Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в 

горепосоченото решение на Общински съвет – Девин може да бъде отстранена чрез 

ново обсъждане на същото на заседание на общинския съвет.   

 

 

 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 № 46/04.05.2020г. на Общински съвет – Девин, като 

незаконосъобразно за ново обсъждане в 14 – дневен срок от получаването му.  

Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Девин за 

изпълнение, а на Кмета на Община Девин за сведение. 

 

 

 

 
 

 

 

 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/ 
Областен управител  
 

 

 

 

 

 

    

 

 
Съгласувал:          

Ема Миткова 

Директор дирекция „АПО,Ф и УС” 

 

Изготвил: 
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Люба Пеева 

Главен юрисконсулт 
 


