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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  

 

№  OA04-4178 

 

Велико Търново, 05.07.2018 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 местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 

19, ал. 1, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, §  14, ал. 1 от  ПЗР към 

ЗИД на ЗОЗЗ(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) и § 27 от ПЗР на ЗСПЗЗ (ДВ, 

бр. 62 от 2010 г., доп., бр. 61 от 2016 г., в сила от 5.08.2016г.) 

 

                                                         ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 564 по Протокол № 44 от 21.06.2018 г. на Общински съвет – Павликени, с 

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

администрация, чл. 8,  ал. 9, 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 

10, ал. 2 и чл. 37 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет – Павликени е приел следното решение: 

1. Да допълни Раздел III, т. 2 „Продажба на имоти по Закона за общинската собственост 

на „Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г.“ с 

имот с идентификатор 43356.118.36 по КККР на с. Лисичери. 

2. Да даде съгласие за продажба на имот с идентификатор 43356.118.36 – нива с площ 

1.588 дка, трета категория, Акт за частна общинска собственост № 5165/16.05.2018 г. с граници 

и съседи: 43356.118.39; 433356.118.34; 43356.53.213; 43356.118.32 и 43356.11833, чрез 

публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на 

публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с 

имоти общинска собственост. 

3. Приема пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1700,00 лв. 

и я утвърди като начална тръгна цена при продажба на имота. 

4. Възлага на кмета на Общината да организира и проведе тръгната процедура за имота, 

подробно описан в т. 2, при начални тръгни цени по т. 3 от настоящото предложение. 

5. Участникът, спечелил търга, да заплати действително направените разходи по 

процедурата. 

6. Цената на имота да се заплати еднократно по банков път преди сключването на 

договора за продажба. 

 

за ново обсъждане в Общински съвет – Павликени, тъй като считам същото за 

незаконосъобразно, прието в противоречие с разпоредбите на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и Закона за опазване на земеделските земи, като 

мотивите ми за това са следните: 
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           Протокол № 44 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо, входящ 

№ ОА04-4034/28.06.2018 г., което обуславя срока 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 05.06.2018 година, включително. 

          Видно от материалите послужили за приемане на Решение № 564 на Общински съвет - 

Павликени, а именно АЧОС №  5165/16.05.2018 г., както и по-рано съставен АОС № 

4354/05.06.2014 г., предмет на решението са имоти придобити на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, 

останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за 

земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници 

земите стават общинска собственост. 

Разпоредбите на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗСПЗЗ регламентират определянето на имотите 

по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ да се извършва от комисия, назначена от директора на Областната 

дирекция „Земеделие“, а в актовете за общинска собственост като основание за съставяне да се 

посочи и протоколното решение на комисията. 

Акт за частна общинска собственост №  4354 от 05.06.2014 г. е издаден на основание чл. 

56, ал. 1 ЗОС, чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Протокол от 

12.03.2009 на Общинска служба по земеделие гр. Павликени. 

Разпоредбата на чл. 45в, ал. 7 от ППЗСПЗЗ, гласи, че Директорът на областната 

дирекция "Земеделие" издава заповед за одобряване на протоколното решение на комисията, за 

определяне на имотите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ в 3-дневен срок и го съобщава по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс на Министерството на земеделието, храните и горите, 

Държавната агенция по горите, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и кмета на 

общината. Обжалването на протоколното решение спира изпълнението му по отношение на 

засегнатите имоти. 

Съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗОС общината удостоверява възникването, изменението и 

погасяването на правото на собственост върху имоти с акт за общинска собственост. В 

разпоредбата на чл. 45г от ППЗСПЗЗ изрично е предвидена възможност, за имотите по чл. 19, 

ал. 1 от ЗПСЗЗ да се съставят актове за общинска собственост. Съставянето на актове определя 

имотите като общинска собственост, но земите продължават да имат произхода по чл. 19, ал. 1 

от ЗСПЗЗ. 

 Съобразно разпоредбата на §  14, ал. 1 от  ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ(ДВ, бр. 100 от 

18.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) В срок 5 години от влизането в сила на този закон – до 

22.12.2020 г., земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползуването на земеделските земи, както и за изпълнение на обекти от техническата 

инфраструктура и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително 

отчуждаване. 

 Законодателят е поставил земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ под особен режим, тъй 

като от една страна ги признава за общинска собственост, но от друга забранява на 

общините да се разпореждат с тях до 22.12.2020 г., освен за строго определени случай. 

Общинския съвет може да предостави земите по чл. 19 от ЗПСПЗЗ единствено за 

изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други проекти, за които съгласно 

закон се допуска принудително отчуждаване, както и в изчерпателно изброените случай 

посочени в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, а именно: 

- за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на 

общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на 

собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;  

- изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;  

-     обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. 

Съгласно разпоредбата на §  14, ал. 2 от  ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ(ДВ, бр. 100 от 

18.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) преди изтичане на петгодишния срок от влизане в 
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сила на този закон, а именно до 22.12.2020 година, земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ не могат да 

бъдат предмет други разпоредителни сделки извън горепосочените. 

Съгласно чл. 7, ал. 3 от ЗОС имотите могат да бъдат обект на разпореждане, като за тях 

се прилагат общите разпоредби на собствеността, освен ако в закон не е предвидено друго. 

 В конкретния случай е налице изключение от общия ред предвидено с посочената 

разпоредба на  §  14, ал. 2 от  ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г.). 

Следователно преди изтичане на петгодишния срок Общински съвет – Павликени не 

може да извършва разпоредителни стелки извън посочените в § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 

както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други проекти, за които 

съгласно закон се допуска принудително отчуждаване. 

При приемане на Решение № 564/21.06.2018г., Общински съвет – Павликени е следвало 

да съобрази, че исканото разпореждане с имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ не попада в императивно 

изброените хипотези. 

С оглед на така установената фактическа обстановка, Решение № 564, взето по 

Протокол № 44, от редовно заседание на Общински съвет – Павликени, проведено на 

21.06.2018г., следва да се върне за ново обсъждане, т.к. същото е незаконосъобразно, прието в 

нарушение на разпоредбите на §  14 от  ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ (ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в 

сила от 22.12.2015 г.).  

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 

 

 


