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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  

 

№  OA04-8777 

 

Велико Търново, 15.10.2021 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията(ЗА), чл. 

45, ал. 4 и ал. 6 от Закона за местно самоуправление и местната администрация(ЗМСМА), във 

връзка с чл. 45, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 

                                                           ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 416 по Протокол № 33 от проведено редовно заседание на 30.09.2021 г. 

Общински съвет – Павликени, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал.1 и ал. 9, чл. 34, ал. 6 

и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 10, ал. 2, чл. 48, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 и 

чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, приета от Общински съвет – Павликени, чл. 25, ал. 3, т. 4, ал. 4 и ал. 7 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, §6а, т. 4 от ПЗР на Закона за 

опазване на земеделските земи, чл. 75, ал. 1 от Закона за подземните богатства, чл. 40, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, във връзка със Заявление 

с вх. № 195/21.04.2021 г. от „Петрургия“ ЕООД, ЕИК 175192640, Решение на Министерски 

съвет № 975 от 22.11.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 

2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали/базалти/, представляващи изключителна държавна собственост, от находище 

„Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, ЕКАТТЕ 12783, община Павликени, 

област Велико Търново, на „Петрургия“ ЕООД, ЕИК 175192640, Решения на Общински съвет – 

Павликени с № № № 539/16.04.2014 г., 478/29.01.2018 г., 128/30.04.2020 г.,137/28.05.2020 г. , 

228/29.10.2020 г. и 345/28.04.2021 г., и като взе предвид мотивите на вносителя, Общински 

съвет – Павликени, реши:  

 

1. Изменя и допълва т. 2 от Решение № 228/29.10.2020 г., изменена с Решение № 

345/28.04.2021 г., както следва:  

 

 „2. Дава съгласие да се учреди възмездно вещно право на ползване и строеж в полза на 

концесионера „Петрургия“ ЕООД, ЕИК 175192640, за срока на концесионния договор съгласно 

Решение № 975 от 22.11.2012 г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни 

изкопаеми – индустриални минерали/базалти/, представляващи изключителна държавна 

собственост, от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, ЕКАТТЕ 

12783, община Павликени, област Велико Търново, върху следните имоти – собственост на 

Община Павликени:  
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№ 

по 

ред  

Идентификатор по  

ККР/проектен 

идентификатор по ККР  

НТП на имота/проектния имот  Площ/проектна 

площ/обем на 

правото в кв.м.  

1  12783.138.36 (образуван 

след разделяне на 

12783.138.673)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

вещно право на ползване  

348  

2  12783.138.35 (образуван 

след разделяне на 

12783.138.673)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

вещно право на ползване  

611  

3  12783.170.463  За селскостопански, горски, ведомствен път- 

вещно право на ползване само на 479 кв.м.  

1223  

4  12783.177.579  За селскостопански, горски, ведомствен път- 

вещно право на СТРОЕЖ  

8907  

5  12783.178.579  За селскостопански, горски, ведомствен път- 

вещно право на СТРОЕЖ  

1038  

6  12783.178.778  За селскостопански, горски, ведомствен път- 

вещно право на СТРОЕЖ  

665  

7  12783.179.7 (образуван 

след разделяне на 

12783.179.397)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

вещно право на СТРОЕЖ за 6681 кв.м. по 

ПУП  

7563  

8  12783.181.3 (образуван 

след разделяне 

на12783.181.1)  

Пасище- вещно право на СТРОЕЖ  2036  

9  12783.181.5 (образуван 

след разделяне на 

12783.181.397)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

вещно право на СТРОЕЖ  

398  

10  12783.182.28 (образуван 

след разделяне на 

12783.182.783)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

вещно право на СТРОЕЖ  

2032  

11  12783.223.2 (образуван 

след разделяне на 

12783.223.1)  

Пасище- вещно право на СТРОЕЖ  26759  

12  12783.170.16  Пасище- вещно право на ползване   1442  

13  12783.170.16  Пасище- вещно право на строеж  1566  

14  12783.170.16  Пасище – промяна на предназначението с цел 

поставяне на твърда настилка.  

55  

15  12783.169.463  За селскостопански, горски, ведомствен път- 

БЕЗ вещно право, само промяна 

предназначението с цел поставяне на твърда 

настилка.  

1768  
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16  12783.166.8 (образуван 

след разделяне на 

12783.166.2)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

БЕЗ вещно право, само промяна 

предназначението с цел поставяне на твърда 

настилка  

747  

17  12783.166.11 (образуван 

след разделяне на 

12783.166.669)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

БЕЗ вещно право, само промяна 

предназначението с цел поставяне на твърда 

настилка  

304  

18  12783.0.10 по скица-проект 

към настоящото  

предложение (образуван 

след разделяне на 

12783.168.463)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

БЕЗ вещно право, само промяна 

предназначението с цел поставяне на твърда 

настилка  

1716   

19  12783.0.12 по скица –

проект към настоящото  

предложение (образуван 

след разделяне на 

12783.185.463)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

БЕЗ вещно право, само промяна 

предназначението с цел поставяне на твърда 

настилка  

2362   

20  12783.166.14 (образуван 

след разделяне на 

12783.166.1)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

БЕЗ вещно право, само промяна 

предназначението с цел поставяне на твърда 

настилка  

996  

21  12783.166.17 (образуван 

след разделяне на 

12783.166.6)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

БЕЗ вещно право, само промяна 

предназначението с  

1684  

  цел поставяне на твърда настилка   

22  12783.145.3 (образуван 

след разделяне на 

12783.145.1)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

БЕЗ вещно право, само промяна 

предназначението с цел поставяне на твърда 

настилка  

6052  

23  12783.166.23 (образуван 

след разделяне на 

12783.166.425)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

БЕЗ вещно право, само промяна 

предназначението с цел поставяне на твърда 

настилка  

46  

24  12783.166.20 (образуван 

след разделяне на 

12783.166.494)  

За селскостопански, горски, ведомствен път- 

БЕЗ вещно право, само промяна 

предназначението с цел поставяне на твърда 

настилка  

65  

2. Изменя и допълва т. 2 от Решение № 345/28.04.2021 г., както следва:  

„2. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост през 2021 г.“, приета от Общински съвет – Павликени, в Раздел пети – 

„Учредяване на вещни права върху имоти – общинска собственост“, с т. 2 „Учредяване на 

ограничено възмездно вещно право на ползване и строеж върху имоти –общинска 

собственост, попадащи в обхвата на Проект за Специализиран Подробен Устройствен 

План/СПУП/ - План за Застрояване/ПЗ/, въз основа на Решение за определяне на концесионер 

на Министерски съвет на Република България № 975 от 22.11.2012 г. за предоставяне на 

концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства 
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– неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали/базалти/, представляващи 

изключителна държавна собственост, от находище „Върбовка“, разположено в землището на 

с. Върбовка, ЕКАТТЕ 12783, със следните имоти:  

 

№ 

по 

ред  

Идентификатор по  

ККР/проектен 

идентификатор по ККР  

НТП на имота/проектния 

имот  

Площ/проектна 

площ в кв.м.  

Вид на 

учреденото 

вещно право  

1  12783.138.36(образуван  

след  разделяне  на  

12783.138.673)  

За селскостопански, горски, 

ведомствен път  

348  Право на 

ползване  

2  12783.138.35(образуван 

след разделяне на 

12783.138.673)  

За селскостопански, горски, 

ведомствен път  

611  Право на 

ползване  

3  12783.170.463  За селскостопански, горски, 

ведомствен път  

1223  Право на 

ползване в/у 479 

кв.м.  

4  12783.177.579  За селскостопански, горски, 

ведомствен път  

8907  Право на 

строеж  

5  12783.178.579  За селскостопански, горски, 

ведомствен път  

1038  Право на 

строеж  

6  12783.178.778  За селскостопански, горски, 

ведомствен път  

665  Право на 

строеж  

7  12783.179.7 (образуван 

след разделяне на  

12783.179.397)  

За селскостопански, горски, 

ведомствен път  

7563  Право на строеж 

за 6681 кв.м.  

8  12783.181.3 (образуван 

след разделяне 

на12783.181.1)  

Пасище  2036  Право на 

строеж  

9  12783.181.5 (образуван 

след разделяне на 

12783.181.397)  

За селскостопански, горски, 

ведомствен път  

398  Право на 

строеж  

10  12783.182.28 (образуван 

след разделяне на 

12783.182.783)  

За селскостопански, горски, 

ведомствен път  

2032  Право на 

строеж  

11  12783.223.2 (образуван 

след разделяне на 

12783.223.1)  

Пасище  26759  Право на 

строеж  

12  12783.170.16  Пасище  1442  Право на 

ползване  
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13  12783.170.16  Пасище  1566  Право на строеж  

 3. Изменя и допълва т. 3 от Решение № 345/28.04.2021 г., както следва:  

„3. Одобрява изготвените от лицензиран оценител на недвижими имоти пазарни оценки за 

учредяване на ограничено възмездно вещно право на ползване и строеж върху имоти – 

общинска собственост, в полза на концесионера „Петрургия“ ЕООД, ЕИК 175192640, за срока 

на концесионния договор, съгласно Решение № 975 от 22.11.2012 г. на Министерски съвет за 

предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за 

подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали /базалти/, 

представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Върбовка“, разположено 

в землището на с. Върбовка, ЕКАТТЕ 12783, община Павликени, област Велико Търново, за 

допълнително добавените имоти, както следва:  

№ 

по 

ред  

Идентификатор по  

ККР/проектен 

идентификатор по 

ККР  

НТП на 

имота/проектния имот  

Площ/проект

на площ в 

кв.м.  

Вид на 

учреденото 

вещно право  

Пазар

на 

стойн

ост на 

вещно

то 

право 

в лв.  

1  12783.138.36(образува

н след разделяне на 

12783.138.673)  

За селскостопански, 

горски, ведомствен път  

348  Право на 

ползване  

410  

2  12783.138.35(образува

н след разделяне на 

12783.138.673)  

За селскостопански, 

горски, ведомствен път  

611  Право на 

ползване 

602  

3  12783.170.463  За селскостопански, 

горски, ведомствен път  

1223  Право на 

ползване в/у 

479 кв.м. 

472  

4  12783.177.579  За селскостопански, 

горски, ведомствен път  

8907  Право на 

строеж 

27494  

5  12783.178.579  За селскостопански, 

горски, ведомствен път  

1038  Право на 

строеж 

3204  

6  12783.178.778  За селскостопански, 

горски, ведомствен път  

665  Право на 

строеж 

2053  

7  12783.179.7 

(образуван след 

разделяне на 

12783.179.397) 

За селскостопански, 

горски, ведомствен път  

7563  Право на 

строеж за 6681 

кв.м. 

20623  

8  12783.181.3 

(образуван след 

разделяне 

на12783.181.1) 

Пасище  2036  Право на 

строеж 

6285  
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4. Възлага на кмета на Община Павликени да извърши всички необходими действия по 

разделяне на имоти, попадащи частично в обхвата на Проект за Специализиран Подробен 

Устройствен План/СПУП/ - План за Застрояване/ПЗ/, въз основа на Решение за определяне на 

концесионер на Министерски съвет на Република България № 975 от 22.11.2012г. за 

предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за 

подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали/базалти/, 

представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Върбовка“, разположено в 

землището на с. Върбовка, ЕКАТТЕ 12783.  

Протокол № 33 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо, наш 

вх. № ОА04–8646/12.10.2021 г., което съобразно разпоредбата на чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от 

ЗМСМА обуславя възможност /до 19.10.2021 г., включително/ за Областен управител на 

област Велико Търново да упражни правомощието си за връщане на незаконосъобразните 

решения за ново обсъждане от общинския съвет. 

Видно от стр. 26-27 от Протокол № 33 от проведеното на 30.09.2021 г., редовно 

заседание на Общински съвет, Решение № 416 е прието с 13 гласа  

„За“, 1 глас „Против“ и 6 гласа „Въздържали се“. 

Към материалите послужили за приемане на решението са приложени: Предложение 

№ РД-01-01-5902/16.09.2021 г., на Кмета на Община Павликени, Проект на Решението, 

Заявление с вх. № 397/09.09.2021 г. от „Петрургия“ ЕООД, Резюме на доклада за пазарна 

оценка. 

С Решение № 416 се изменя Решение № 228/29.10.2020 г., изменено с Решение № 

345/28.04.2021 г., на Общински съвет – Павликени. Настоящото изменение обхваща списъка 

на имотите, по отношение на който се учредяват възмездни вещни права на ползване, право 

на строеж и промяна на предназначението им. Предмет на решението са и имоти 

представляващи пасища, който са публична общинска собственост. 

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

земеделските земи(ЗСПЗЗ) 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 

9  12783.181.5 

(образуван след 

разделяне на 

12783.181.397)  

За селскостопански, 

горски, ведомствен път  

398  Право на 

строеж 

1229  

10  12783.182.28  

(образуван след 

разделяне на 

12783.182.783)  

За селскостопански, 

горски, ведомствен път  

2032  Право на 

строеж 

6273  

11  12783.223.2 

(образуван след 

разделяне на 

12783.223.1)  

Пасище  26759  Право на 

строеж 

82598  

12  12783.170.16  Пасище  1442  Право на 

ползване 

1420  

13  12783.170.16  Пасище  1566  Право на 

строеж 

3650  

  Общо:       156313  
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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. 9 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Съгласно чл. 25, ал. 4 от ЗСПЗЗ в случаите по ал. 3 върху мерите и пасищата могат да 

се учредяват ограничени вещни права и сервитути. Общинският съвет приема решение за 

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

учредяване на права по ал. 4 с мнозинство две трети от общия брой на общинските 

съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв 

от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за 

нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на 

валидност на предварителното съгласие, съобразно изискването на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ. 

При извършената проверка е установено, че Решение № 228 по Протокол № 17 от 

проведено на 29.10.2020 г., редовно заседание на Общински съвет е прието с 18 гласа „За“, 0 

гласа „Против“, 2 гласа „Въздържали се“/стр.25 от Протокол № 17/. Решение № 345 по 

Протокол № 27 от проведено на 28.04.2021 г. заседание на Общински съвет – Павликени е 

прието с 15 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 2 гласа „Въздържали се“/стр. 40 от Протокол №27/. 

При приемане на предходните решения колективният административен орган на 

местното самоуправление е спазил императивното изискване предвидено в разпоредбата на 

чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ по отношение на необходимото квалифицирано мнозинство, а именно 

две трети от общия брой на общинските съветници, т.к. общият брой общински съветници в 

Общински съвет - Павликени е 21, а видно от протоколите „За“ са гласували повече от 14. 

Предвид обстоятелството, че Решение № 416 по Протокол № 33 от проведеното на 

30.09.2021 г., редовно заседание на Общински съвет - Павликени, е прието с 13 гласа „За“, 1 

глас „Против“ и 6 гласа „Въздържали се“, не е трябвало административният акт на 

колективният административен орган на местното самоуправление да бъде зачетен за приет, т.к 

„ЗА“ са гласували по-малко от 14 общински съветника. 

Върнатото за ново обсъждане Решение № 416/30.09.2021 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 Павликени и Кмета 

на Община Павликени. 

 

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ            /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 


