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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  

 

№  OA04-4464 

 

Велико Търново, 08.07.2020 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. 

36 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 54 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет 

Павликени 

 

                                                      ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 156 по Протокол № 11 от 25.06.2020 г. на Общински съвет - Павликени, с 

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

администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 

10, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 3 и ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество: 

1. Допълва Раздел десети – „Прекратяване на съсобственост“ от Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г., приета от Общински 

съвет – Павликени, със следния имот – частна общинска собственост: общинско място с площ 

от 464 кв. м., представляващо 464/1869 кв. м. идеални части от Урегулиран поземлен имот I-

107,338, находящ се в кв. 23 по ПУП на гр. Павликени, останалата част от който е собственост 

на Николай Евдов Николов. 

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Павликени и 

Николай Евдов Николов, чрез продажба на общинската част от имота, с площ от 464 кв. м., 

актувана с АОС № 5811/26.05.2020 г., представляваща 464/1869 кв. м. идеални части от 

Урегулиран поземлен имот I-107,338, находящ се в кв. 23 по ПУП на гр. Павликени, на 

Николай Евдов Николов. 

3. Одобрява продажна цена на общинската част от имота в размер на 5 388,00 (пет 

хиляди триста осемдесет и осем) лв. с вкл. ДДС, представляваща пазарна оценка на същата, 

изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти. 

4. Всички разходи по процедурата са за сметка на Николай Евдов Николов. 

5. Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 

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: 
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Протокол № 11 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

ОА04–4319/03.07.2020 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 

10.07.2020 г., включително. 

Съгласно разпоредбите на чл. 36 от Закона за общинската собственост 

прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически и 

юридически лица се извършва след приемане на решение от общинския съвет чрез: 

- делба; 

- продажба на частта на общината; 

- откупуване частта на физическите лица или на юридическите лица; 

- замяна 

В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета от Общински съвет Павликени, в Раздел VII. „Прекратяване на 

съсобственост“ са предвидени възможните действия, чрез които може да се прекрати 

съсобственост между общината и физическите лица. 

За да бъде приложен предвидения ред в Закона за общинската собственост и в 

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

от Общински съвет Павликени, следва да е налице реално съществуваща съсобственост 

върху имот между общината и физическо/юридическо лице. 

С Решение № 156/25.06.2020 г., Общински съвет Павликени дава съгласие да се 

прекрати съсобствеността върху имот с площ от 464 кв. м., актувана с АОС № 5811/26.05.2020 

г. между Община Павликени и физическото лице – Николай Евдов Николов. 

Видно от документите, послужили за приемане на решението, а именно Акт за частна 

общинска собственост № 5811/26.05.2020 г. УПИ с площ 464, кв. м. е собственост единствено 

на Община Павликени, като в акта не е отразено по отношение на имота да съществува 

съсобственост между общината и други физически/юридически лица.  

В тази връзка общинския съвет е следвало да съобрази, че към момента на приемане на 

Решение № 156/25.06.2020 между Община Павликени и физическото лице не съществува 

реална съсобственост по отношение на имота предмет на решението, поради което няма правна 

възможност да се извърши прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част  

от имот – частна общинска собственост. 

Предвид гореизложеното, Решение № 156, прието по Протокол № 11, от редовно 

заседание на Общински съвет – Павликени, проведено на 25.06.2020 г. се явява 

незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде върнато за ново обсъждане, като 

при повторното обсъждане на решението общинския съвет следва да съобрази 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. 

 

ИНЖ. ДЕТЕЛИНА БОРИСОВА                   /П/ 

Зам. Областен управител на област Велико Търново 

За Областен управител на област Велико Търново 

(съгласно Заповед № РД-01-02-04/30.06.2020 г.) 

 

 

 


