
Общински съвет Якимово 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2019 г. 

до 31.12.2019 г. – 17 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 86 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.  

Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-1/25.01.2019 г. на Областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 355 от Протокол № 53/15.01.2019 г. на Общински съвет Якимово. 

С посоченото решение oбщинскит съвет обявява за частна общинска собственост поземлен 

имот с площ 2.968 дка от землището на с. Дългоделци, община Якимово. Общински съвет 

Якимово е приел решението на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС) за обявяване на имот (мощурище), включен в текста на решението, от публична в 

частна общинска собственост, без да са изпълнени предпоставките и в нарушение на 

текста на самата разпоредба – преди същият да е престанал да има предназначението по 

чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Само при наличието на променено предназначение и при спазване на 

всички изискуеми условия за това може да се пристъпи към промяна характера на 

собствеността. Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗОС предвижда, че публична общинска 

собственост са имотите, предназначени за осъществяване функциите на органите на 

местното самоуправление и местната администрация, както и имотите, предназначени за 

трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. Обектът на 

Решение № 355/15.01.2019 г. на Общински съвет Якимово по смисъла на ЗВ е публична 

общинска собственост и действия по управление и разпореждане с него като частна 

общинска собственост са недопустими. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 360 от Протокол № 

54/30.01.2019 г. 

2. Със Заповед № АК-04-7/09.12.2019 г. на Областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 11 от Протокол № 2/29.11.2019 г. на Общински съвет Якимово. С 

посоченото решение oбщинскит съвет учредява в полза на ФК за срок от 5 г., безвъзмездно 

право на ползване върху спортен терен – „Стадион“, актуван с Акт за публична общинска 

собственост. Общински съвет Якимово е взел решение, позовавайки се на разпоредби (чл. 

50, ал. 3) от отменения Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)  и от 



Правилника за прилагането му (ППЗФВС) - чл. 72. С ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 

18.01.2019 г. е приет нов ЗФВС, а Правилник за прилагане на закона е приет с ПМС № 77 

от 9.04.2019 г., обн., ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г. Съгласно чл. 113 от 

ЗФВС върху спортен обект – държавна или общинска собственост, може да се учредява 

възмездно или безвъзмездно право на ползване. Право на ползване или право на строеж 

може да се учредява безвъзмездно в полза на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел 

за осъществяване на общественополезна дейност, спортна федерация или обединен 

спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1. Условията и реда за 

използването на спортните обекти – общинска собственост се определят с наредба на 

съответния общински съвет по чл. 103, ал. 2, т. 2. Общински съвет Якимово няма приета 

такава наредба. В чл. 114 и чл. 115 от ЗФВС са регламентирани и подробно изброени 

необходимите документи за подаване на заявление за учредяване право на ползване върху 

спортен обект, както и компетентния да разгледа заявлението орган – за спортни обекти 

или имоти общинска собственост – кмета на съответната община. В хода на контрола за 

законосъобразност не се установява, (а и липсват твърдения в тази насока), че са спазени 

изискванията, регламентирани в чл. 114 и следващите. Следва да се отбележи и, че 

приложеният АОС е за имот по КВС, а със Заповед № РД-18-354/22.05.2019 г. на Изп. 

Директор на АГКК е одобрена кадастрална карта на с. Якимово. Недопустимо е 

Общинският съвет да придобива, да управлява и да се разпорежда с общински имоти, без 

по ясен и недвусмислен начин да са определени преди това площта, НТП и др. 

индивидуализиращи имота белези, съгласно актуални Акт за общинска собственост и 

скица. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 18 от Протокол № 

3/27.12.2019 г. 

 


