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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  

 

№  OA04-4465 

 

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. 

7 и чл. 35 от Закона за общинската собственост 

  

                                                      ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 158 в частта по т. 2 и т. 3,  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. 35, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на 

територията: 

1. Дава съгласие за разделяне на три части на Поземлен имот с идентификатор № 

48550.333.43 с НТП „местен път“ – публична общинска собственост, с площ 6004 кв. м. 

съгласно Скица проект за изменение (делба) на поземлен имот – Приложение № 1, както 

следва: 

1.1. ПИ с проектен идентификатор № 48550.333.66, с площ 3 078 кв. м. и НТП „местен 

път“; 

1.2. ПИ с проектен идентификатор № 48550.333.67, с площ 2 111 кв. м. и НТП „местен 

път“; 

1.3. ПИ с проектен идентификатор № 48550.333.68, с площ от 815 кв. м. и НТП „местен 

път“. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с „Рачев – 2“ ООД за продажба 

на ПИ с проектен № 48550.333.68, с площ от 815 кв. м. представляващ част от Поземлен имот с 

идентификатор № 48550.333.43 – публична общинска собственост, който ще се придаде по 

регулация, с цел обединяване на УПИ I-58, УПИ XXIII-59, УПИ XXIV-59, кв. 333 на с. 

Михалци (собственост на „Рачев – 2“ ООД), по пазарна цена в размер на 1950,00 (хиляда 

деветстотин и петдесет) лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител на недвижими 

имоти. Сделката е необлагаема по ДДС. 

3. Възлага на кмета на Община Павликени да извърши всички необходими действия по 

изпълнение на настоящото решение и да сключи предварителен договор за продажба, а след 

влизане в сила на проекта за изменение на ПУП – да сключи окончателен договор за продажба 

на имота. 

 

тъй като считам същото за незаконосъобразно, прието в противоречие с разпоредбите 

на Закона за общинската собственост 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. 

При приемане на Решение № 158, Общински съвет – Павликени се позовава на 

разпоредбата на чл. 35, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 70 от Наредбата за 

общинската собственост, чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията.  

Съгласно чл. 35, ал. 4 от ЗОС продажба на имоти и вещи – частна общинска 

собственост може да се извърши без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, 

ал. 2 по два начина: 

1. между общината и държавата или между общини; 

2. когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон. 

Разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията предвижда, че 

границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със 

съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за 

прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи. Когато с план за регулация се 

променят граници на урегулирани поземлени имоти - общинска собственост, договорът по чл. 

15 ал. 3 от ЗУТ се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма. 

При направена служебна справка на официалната интернет страница на община 

Павликени, не бе открита Наредба за общинска собственост. 

Видно от предоставените документи, послужили за приемане на Решение № 158 от 

общинския съвет, поземлен имот с идентификатор № 48550.333.43, НТП „местен път“,  с 

площ 6004 кв. м. е публична общинска собственост. 

С т. 1 на Решение № 158/25.06.2020 г. Общински съвет - Павликени дава съгласие за 

разделяне на гореописания имот и обособяването на 3 нови имота с идентификатори: № 

48550.333.66, с площ 3 078 кв. м., № 48550.333.67, с площ 2 111 кв. м., № 48550.333.68, с площ 

815 кв. м. Същите запазват начин на трайно ползване – местен път и статута на собственост - 

публична общинска. 

С т. 2 и т. 3 на Решение № 158/25.06.2020 г. Общински съвет - Павликени дава 

съгласие за сключване на предварителен договор с „Рачев – 2“ ООД за продажба на ПИ с 

проектен № 48550.333.68, с площ от 815 кв. м. представляващ част от Поземлен имот с 

идентификатор № 48550.333.43 – публична общинска собственост, който ще се придаде по 

регулация, с цел обединяване на УПИ I-58, УПИ XXIII-59, УПИ XXIV-59, кв. 333 на с. 

Михалци (собственост на „Рачев – 2“ ООД), по пазарна цена в размер на 1950,00 (хиляда 

деветстотин и петдесет) лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител на недвижими 

имоти. Сделката е необлагаема по ДДС. Възлага на кмета на Община Павликени да извърши 

всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение и да сключи 

предварителен договор за продажба, а след влизане в сила на проекта за изменение на ПУП – 

да сключи окончателен договор за продажба на имота. 

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост имотите и вещите - 

публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в 

собственост на трети лица, освен в полза на държавата, при условия и по ред, определени в 

специален закон, като в тези случаи публичният характер на собствеността не може да се 

променя от държавата, в чиято полза се прехвърля правото на собственост. 

На първо място Общински съвет – Павликени е трябвало да спази императивно 

регламентираното ограничение наложено върху действията по отчуждаване и прехвърляне в 

собственост на трети лица на имоти публична общинска собственост.  Имота с идентификатор 

№ 48550.333.68 е трябвало да бъде обявен за частна общинска собственост, тъй като 

единствено тогава същия може да бъде предмет на предварителния договор по чл. 15 от ЗУТ. 

При преразглеждане на решението Общински съвет – Павликени следва да съобрази 

обстоятелството, че след разделяне на ПИ  № 48550.333.43 и обособяване на имот с 

идентификатор № 48550.333.68 трябва да бъде извършена промяна на начина му на трайно 

ползване, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 8 от Закона за пътищата общинските пътища 

са публична общинска собственост. Поради което колективния административен орган не 
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разполага с възможност да извърши промяна в характера на собствеността, като обяви имот, с 

НТП –„местен път“ за частна общинска собственост, т.к. същия е определен със закон за имот 

публична общинска собственост. 

Предвид гореизложеното, Решение № 158 в частта по т. 2 и т. 3, 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. 

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.) 

 

 


