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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  

 

№  OA04-8082 

 

Велико Търново, 13.11.2020 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, във връзка с 

чл. 3 ал. 2, т. 1, чл. 6 от Закона за общинска собственост, чл. 25 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи 
 

                                                         ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 307 по Протокол № 17 от 29.10.2020 г. на Общински съвет - Свищов, с 

което: на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на 

територията, чл. 3, ал.2, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане със собствеността на община Свищов и Предложение № 576/21.10.2020 

г., на кмета на община Свищов, обявява за частна общинска собственост поземлен 

имот с идентификатор 00237.151.63, целият с площ 20 183 кв.м., с трайно 

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

категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 000063, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-306/02.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 

с. Алеково, актуван с АОС № 5883/18.04.2018 г. 
 

Мотивите ми за това са следните: 

 

Протокол № 17 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо 

с вх. № ОА04–7924/09.11.2020 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 16.11.2020 г., включително. 

С Решение № 307, Общински съвет – Свищов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 3, т. 1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 

8 от Закона за устройство на територията, чл. 3, ал.2, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов и 

Предложение № 576/21.10.2020 г., на кмета на община Свищов, обявява за частна 
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общинска собственост поземлен имот с идентификатор 00237.151.63, целият с площ 

20 183 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно 

ползване – Пасище, категория на земята при неполивни условия: 4, стар 

идентификатор: няма, номер по предходен план: 000063, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-306/02.02.2018 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Алеково, актуван с АОС № 

5883/18.04.2018 г. 

 

Законодателят е предвидил с правната норма на чл. 6, ал. 1 от ЗОС, че  имотите и 

вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат 

предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска 

собственост. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗОС Публична общинска собственост са: 

1.  имотите и вещите, определени със закон; 

2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на 

местното самоуправление и местната администрация; 

3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от местно значение, определени от общинския съвет. 

 

Видно от материалите, послужили за приемане на решението, а именно 

предоставения акт за публична общинска собственост № 5883/18.04.2018 г. и скица № 

15-214480-10.04.2018 г., имота предмет на Решение № 307, представлява „пасище“ 

публична общинска собственост. В основателната част на акта за общинска 

собственост е посочено, че имота попада в категорията на чл. 3, ал. 2, т. 1, а именно 

имот определен със закон, тъй като съгласно чл. 25 от ЗСПЗЗ собствеността на 

общините върху мерите и пасищата е публична. 

 

Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ собствеността на общините върху мерите и 

пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при 

промяна на предназначението на мерите и пасищата в определените в чл. 25, ал. 3 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи случаи. 

Правната норма на чл. 25, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи допуска промяна на предназначението на мери и пасища по 

изключение за изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на 

Закона за устройство на територията; инвестиционни проекти, получили сертификат за 

инвестиции клас А или клас Б или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за 

насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта; 

създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи 

урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване 

или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях; 

изпълнение на дейности по предоставени концесии по Закона за подземните богатства 

и за инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на 

общината;други случаи, определени в закон, както и при спазване на специалните 

изисквания, визирани в разпоредбите на чл. 25, ал. 4 – ал. 7 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи. 

Съгласно чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ общинския съвет приема решение за 

изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по ал. 3 с 

мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници, при спазване на 

специалните закони и нормативите за поддържане на резерв от постоянно 

затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг на земи за нуждите 
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на животновъдството. С решението си колективният орган на местно самоуправление 

следва да определи и срока на валидност на предварителното съгласие. 

 

Общински съвет – Свищов не е приел решение за даване на предварително 

съгласие за промяна на предназначението на имота, предмет на Решение № 

307/29.10.2020г., съответно не е определил срок на валидност на предварителното 

съгласие и липсват мотиви, относно това дали са спазени нормите за поддържане на 

резерв от постоянно затревени площи, както и дали при промяна предназначението на 

имота няма да е налице недостиг на земи за нуждите на животновъдството. 

При приемане на решението, общинския съвет не е съобразил 

императивната разпоредба на чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи. 

Съгласно чл. 25, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи промяната на предназначението на мерите и пасищата се извършва при 

спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи.  
Общинския съвет може да пристъпи към промяна в характера на собствеността 

от публична в частна общинска собственост, едва след приключване на процедурата по 

промяна в предназначението на имота. 

 

В конкретния случай, промяна предназначението на имота предмет на 

решението не е извършена, поради което не са налице материалноправните 

предпоставки за промяна на характера на собствеността от публична в частна по 

реда на Закона за общинската собственост. 

 
Върнатото за ново обсъждане Решение № 307/29.10.2020 г. не влиза в сила и следва да 

бъде разгледано от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. 

 

Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Свищов и Кмета 

на Община Свищов. 

 

 

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА    /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 

 

 

 

 


