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СРЕЩУ 

РЕШЕНИЕ № 546/28.04.2022 Г., С КОЕТО Е ПОТВЪРДЕНО  

РЕШЕНИЕ № 509/31.03.2022 Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЛИКЕНИ 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ. 45, АЛ. 11 ОТ ЗМСМА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 145  И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ АПК 

 

 

УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ, 

 

В изпълнение на задълженията ми по проверка на законосъобразността на актовете на 

органите на местното самоуправление, съобразно разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация е осъществен контрол на решенията по 

Протокол № 40 на Общински съвет – Павликени.  

Редовното заседание на общинския съвет е проведено на 31.03.2022 година. При 

откриването му са присъствали 19 общински съветници от общ брой 21 и същото е проведено 

при спазване на законовите изисквания на чл. 27, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. По точните на дневния ред на заседанието са приети 16 решения. 

От извършената проверка е констатирано, че Решение № 509, по Протокол № 40 от 

проведено на 31.03.2022 година заседание на Общински съвет – Павликени е 

незаконосъобразно, тъй като е прието при нарушение на разпоредбите на чл. 34, ал. 6 от Закона 

за общинската собственост. 
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В тази връзка Областен управител на Област Велико Търново със Заповед № ОА04-

3480/18.04.2022 г., върна за ново обсъждане Решение № 509/31.03.2022 г. на общинския съвет. 

Общинският съвет – Павликени проведе редовно заседание на 28.04.2022 г., на което 

преразгледа върнатият за ново обсъждане административен акт.  

Видно от ст. 27-29 от Протокол № 42 на Общински съвет – Павликени е подложено на 

гласуване изменение на Решение № 509 по Протокол № 40 от заседание, проведено на 

31.03.2022 г. 

Общински съвет – Павликени на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА се произнася с 

Решение № 546, с което не приема изменението на Решение № 509/31.03.2022 година. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 145 и 

следващите от АПК, ОСПОРВАМ РЕШЕНИЕ № 546/28.04.2022 Г., С КОЕТО Е 

ПОТВЪРДЕНО РЕШЕНИЕ № 509/31.03.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЛИКЕНИ 
 

Мотивите ми за това са следните: 

 

С Решение № 509/31.03.2022 г., на Общински съвет – Павликени 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 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, приета от Общински съвет – Павликени, чл. 75, ал. 1 от Закона за 

подземните богатства, чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 40, ал. 4 от 

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

с вх. № УТС-02-07-1443/02.03.2022 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., Решение № 434/28.10.2021 г., и като 

взе предвид мотивите на вносителя, Общински съвет – Павликени, реши: 

1. Изменя Решение № 228/29.10.2020 г., както следва: 

В частта му по т. 2, пореден № 6 от таблицата, в което вместо имот № 12783.0.3 

(образуван след разделяне на 12783.179.397), с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен 

път“, с проектна площ 7563 кв.м., да бъде вписан имот № 12783.179.8, с площ 3309 кв.м.; 

За имот № 12783.179.8, с площ 3309 кв.м. с НТП „за селскостопански, горски ведомствен 

път“ да бъде дадено предварително съгласие за промяна на предназначението му. 

2. Изменя Решение № 345/28.04.2021 г., в следните части: 

2.1. В частта му по т. 1 пореден № 6 от таблицата, в което вместо имот 12783.0.3 

(образуван след разделяне на 12783.179.397), с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен 

път“ – вещно право на строеж за 6681 кв.м. по ПУП, с проектна площ 7563 кв.м. да вписан имот 

12783.179.8, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – вещно право на строеж за 

3309 кв.м. 

2.2. В частта му по т. 2 пореден № 6 от таблицата, в което вместо имот 12783.0.3 

(образуван след разделяне на 12783.179.397), с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен 

път“ площ 7563 кв.м., с учредено право на строеж 6681 кв.м.  да бъде вписан имот 12783.179.8, 

с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ с площ 3309 кв., с учредено вещно право 

на строеж 

2.3. В частта му по т. 3 пореден № 6 от таблицата, в което вместо имот 12783.0.3 

(образуван след разделяне на 12783.179.397), с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен 

път“ площ 7563 кв.м., с учредено право на строеж 6681 кв.м. и пазарна стойност на вещното 

право на 20623,00 лв., да бъде вписан имот 12783.179.8, с НТП „за селскостопански, горски, 

ведомствен път“ с площ 3309 кв., с учредено вещно право на строеж, пазарна стойност на 

вещното право в размер на 10 950,00 лв. 
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3. Изменя Решение № 434/28.10.2021 г., както следва: 

3.1. В частта му по т. 1 пореден № 7 от таблицата, в което вместо имот 12783.179.7 

(образуван след разделяне на 12783.179.397), с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен 

път“ – вещно право на строеж за 6681 кв.м. по ПУП, с проектна площ 7563 кв.м. да бъде вписан 

имот 12783.179.8, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – вещно право на 

строеж за, с площ 3309 кв.м. 

3.2. В частта му по т. 2 пореден № 7 от таблицата, в което вместо имот 12783.179.7 

(образуван след разделяне на 12783.179.397), с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен 

път“ с проектна площ 7563 кв.м., с учредено вещно право на строеж за 6681 кв.м. по ПУП, да 

бъде вписан имот 12783.179.8, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, с площ 

3309 кв.м., с учредено вещно право на строеж. 

3.3. В частта му по т. 3 пореден № 7 от таблицата, в което вместо имот 12783.179.7 

(образуван след разделяне на 12783.179.397), с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен 

път“ площ 7563 кв.м., с учредено право на строеж 6681 кв.м. и пазарна стойност на вещното 

право на 20623,00 лв., да бъде вписан имот 12783.179.8, с НТП „за селскостопански, горски, 

ведомствен път“ с площ 3309 кв., с учредено вещно право на строеж, пазарна стойност на 

вещното право в размер на 10 950,00 лв. 

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

изпълнението на настоящото решение. 

 

Към Протокол № 40 на Общински съвет – Павликени са приложени материали по точка 

8.11, послужили за приемане на Решение № 509/31.03.2022 г., а именно: Предложение № РД-01-

01-1775/17.03.2022 г., на кмета на Община Павликени, проект на решение, Заявление № УТС-

02-07-1433/02.03.2022 г., от представител на юридическото лице „Петрургия“ ЕООД, скица-

проект № 12783.179.397, скица на поземлен имот № 15-253340-11.03.2022 г., скица на поземлен 

имот № 15253341-11.03.2022 г., пазарна оценка за определяне на правото на строеж, изготвена 

от лицензиран оценител. 

Предмет на решението е имот № 12783.179.8, с НТП „за селскостопански, горски, 

ведомствен път“, публична общинска собственост, с площ 3309 кв.м, върху който се учредява 

вещно право на строеж в полза на концесионера - „Петрургия“ ЕООД, ЕИК 175192640, 

съобразно 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. 

 

Съгласно чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, учредяването на 

ограничени вещни права върху обекти - публична общинска собственост, се извършва 

при условия и по ред, определени в закон. 

Законодателят е разписал такава възможност с разпоредбата на чл. 74, ал. 1 от Закона 

за подземните богатства, която предвижда, че регистрирането на откритие на подземни 

богатства и вписването му в регистъра на откритията на находища на подземни богатства не 

променя собствеността, предназначението и ползването на недвижимия имот на повърхността 

на земята. Предоставените разрешения за търсене и проучване или за проучване, или 

концесии за добив дават право на титуляря на разрешението или на концесионера да 

предприеме самостоятелно съответните правни и фактически действия за постигане на 

споразумение с титулярите на права на земята в предоставената площ, които го 

препятстват или затрудняват за осъществяването на дейностите по разрешението или 

концесията и на съответния договор, съобразно ал. 2 от същият текст. 

Разпоредбата на чл. 75, ал. 1 от Закона за подземните богатства предвижда, че 

титулярят на разрешение за търсене и проучване или за проучване или концесионерът и 

собственикът на земята могат да сключат договор, с който на титуляря или на 

концесионера се прехвърля вещно право или в полза на титуляря на разрешението или на 

концесионера се учредява вещно право на ползване върху земята за срока на разрешението 
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или на концесията и се определят условията и редът за плащане на възнаграждение за това 

право. 

Извършена е служебна справка в Националният концесионен регистър за изясняване на 

фактическата обстановка по отношение на обхвата на Концесия с номер на партида D-00650 за 

добив от находище "Върбовка", област Велико Търново, община Павликени, населено място 

село Върбовка. Установено е, че с Решение на Министерски съвет № 975 от 22.11.2012 г. е 

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

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

находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, община Павликени, област 

Велико Търново на „Петрургия“ – ЕООД, София. В изпълнение на същото на 12.03.2013г. е 

сключен Договор 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), от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, община 

Павликени, област Велико Търново между Министерски съвет на Република 

България(концедент) и „Петрургия“ ЕООД(концесионер). Неразделна част от договора са и 

Приложение № 1 координатен регистър на граничните точки на концесионната площ за 

находище „Върбовка“, както и графично нанесени концесионна площ и площа на находище 

„Върбовка М 1: 5 000, специализирана карта на находищата на подземните богатства – 2D 

модел, отчет по чл. 7 ал. 2, т. 2 от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни 

богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – 

базалти от находище „Върбовка“, община Павликени, област Велико Търново, отчет за 

дължимо концесионно плащане за добив на подземни богатства, концесионно възнаграждение 

за период (чл. 1 и чл. 2 от Методика за определяна на конкретния размер на концесионното 

възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., 

изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007г.), Приложение 3 Акт за изключителна държавна собственост № 

1326/01.11.2012 година.  

В чл. 1 ал. 1 от горепосоченият договор се предвижда, че концедентът предоставя на 

концесионерът концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПД – неметални 

полезни изкопаеми – индустриални минерали (базалти), представляващи изключителна 

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

община Павликени, Област Велико Търново.  

В чл. 1, ал. 2 се определя концесионната площ с размер 233 635.5 кв. м.  

индивидуализирана с координатните точки от № 1 до № 32, съгласно схема и координатен 

регистър в координатната система „1970г.“ (Приложение № 1 към договора). Като в тези 

граници концесионната площ включва: 

1. Площта на находище „Върбовка“ с размер 147 574 кв. м., индивидуализирана с 

координатите на точки от № 1 до № 15 по външен контур на запасите, съгласно схема  и 

координатен регистър в координатната система „1970г.“ (Приложение № 1 към договора) 

2. Допълнителни площи, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, 

извън добива. 

 

С Решение № 128 от Протокол № 9/30.04.2020г. на Общински съвет - Павликени е 

допуснато изработване на проект ИСПУП за концесия НКР № D-00650, предоставена от 

държавата за добив на подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали/базалти/ и съпътстващи дейности и одобряване на техническо задание, Решение № 1 

по точка 1 от Протокол № 1/11.02.2021г. на Експертен Съвет по Устройство на 

Територията/ОЕСУТ/ при община Павликени.  

В тази връзка със Заповед № РД-02-11-601/01.03.2021 г., на Кмета на Община Павликени 

е одобрен изработеният Проект за Изменение на Специализиран Подробен Устройствен 

План/ИСПУП/ - План за Застрояване/ПЗ/ по Решение на МС № 975/22.11.2012г. за 

предоставяне на концесия с НКР № D-00650 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“ и съпътстващи дейности, в землището на с. Върбовка, ЕКАТТЕ 12783, община 

Павликени, област Велико Търново, с Възложител „Петрургия“ ЕООД, 
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В графичното отразяване на горепосочения СПУП са посочени границите на концесия № 

Д – 00650, включващи находището „Върбовка“ и земите в предоставените площи необходими 

за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива. Видно от същото, както и от 

схемата и координатният регистър в координатната система „1970г.“ (Приложение № 1 

към договора) имота предмет на Решение № 509/31.03.2022 г., на Общински съвет 

Павликени, а именно имот с № 12783.179.8, с НТП „за селскостопански, горски, 

ведомствен път“, публична общинска собственост не попада в обхвата на концесията, 

нито в находището или в предоставените площи, поради което по отношение на същият 

не е приложимо изключението от общото правило регламентирано в чл. 34, ал. 6 от 

Закона за общинската собственост за учредяване на ограничени вещни права върху имот 

публична общинска собственост. 

 

В законоустановеният срок със Заповед № ОА04-3480/18.04.2022 г., Областен 

управител на област Велико Търново върна за ново обсъждане Решение № 509/31.03.2022 

г. на Общински съвет - Павликени, тъй като същото е незаконосъобразно. 

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и следва да се разгледа от общинския 

съвет в 14-дневен срок от получаването му, а именно до 03.05.2022 г, съобразно разпоредбата 

на чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА. 

Съгласно чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт може да бъде 

оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния 

управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7 от ЗМСМА (до 10.05.2022 г.), ако в 

този срок общинският съвет не се произнесе по него. 

В изпълнение на императивната разпоредба на чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, Кмета на 

Община Павликени направи Предложение № РД-01-01-2710/27.04.2022 г. до Общински съвет – 

Павликени, за изменение на върнатото за ново обсъждане Решение № 509 по Протокол № 40, в 

частта му относно правните основания. Изменението предвижда да продължи започнатата 

процедура по промяна на предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху 

общински имоти, попадащи в обхвата на одобрения Специализиран подробен устройствен план 

– План за застрояване.  

Предложението за изменение на върнатото за ново обсъждане Решение № 509/31.03.2022 

г. със Заповед № ОА04-3480/18.04.2022г., на Областен управител на област Велико Търново е 

включено в дневния ред на заседанието от 28.04.2022 г. като последна точка 4.6. 

Същото е обсъдено в Постоянната комисия по Общинска собственост, земеделие и гори, 

както и в Постоянната комисия по Административно-правни въпроси, обществен ред и 

законност. При проведеното гласуване и двете комисии не приемат така направеното 

предложение от страна на кмета на община Павликени. 

Видно от ст. 27-29 от Протокол № 42 на Общински съвет – Павликени е подложено на 

гласуване изменение на Решение № 509 по Протокол № 40 от заседание, проведено на 

31.03.2022 г.  

В залата са присъствали 18 общински съветници от общо 21. Извършено е поименно 

гласуване на проекта на решението, като с 1 „ЗА“, 4 „ПРОТИВ“, 12 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

Общински съвет – Павликени взема следното: Решение № 546, относно: Връщане за ново 

обсъждане от Областен управител на Област Велико Търново Решение № 509 по Протокол № 

40 от заседание на Общински съвет – Павликени, проведено на 31.03.2022 г., на основание чл. 

45, ал. 9 от ЗМСМА, РЕШИ: НЕ СЕ ПРИЕМА!  

 

Общински съвет – Павликени  на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА се произнася с 

Решение № 546, с което реално не приема изменението на Решение № 509/31.03.2022 

година. 

 

На първо място разпоредбата на чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА изчерпателно регламентира 

три възможности за действие от страна на Общинският съвет, а именно - да отмени, да измени 

или да приеме повторно върнатото за ново обсъждане решение. 
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Въпреки, че е подложено на гласуване предложението за изменение на върнатото за ново 

обсъждане Решение № 509, Общински съвет – Павликени не го приема. Това правно действие 

не съответства на нито една от императивно изброените хипотези, поради което колективният 

орган на местно самоуправление е излязъл извън рамките на правната норма на чл. 45, ал. 9 от 

ЗМСМА. След като не е изпълнил точно една от изрично предвидените от закона възможности, 

същият е допуснал съществено процесуално нарушение, което води до незаконосъобразност на 

акта. 

С Решение № 546/28.04.2022 г., Общински съвет – Павликени фактически потвърждава 

върнатото за ново обсъждане Решение № 509/31.03.2022 г., тъй като след изтичане на 

законоустановените срокове по чл. 45 от ЗМСМА, то последното ще породи своите правни 

последици. С оглед на това в правният мир продължава съществуването на неотмененото 

незаконосъобразно решение. 

Двете решения на общинския съвет са част от процедурата, която предвижда 

възможност за връщане за прегласуване, поради което същите са във връзка на конюнкция, 

аргумент за което се съдържа в чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, а именно, че върнатият за ново 

обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от 

получаването му. Второто решение има несамостоятелен характер и е неотделимо като 

диспозитив от върнатото за ново обсъждане, повторно прието първо решение. В този смисъл е 

Решение № 99 от 28.02.2018 г. на Адм. съд Велико Търново по адм. д. № 1/2018 г. и Решение № 

14 от 4.01.2016 г. на ВАС по адм. д. № 603/2015  

По своя характер решенията по чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, са неотделими от първоначално 

приетото и върнато за ново обсъждане решение на общинския съвет, поради което те нямат 

самостоятелно битие. Следователно на оспорване пред съда, съгласно разпоредбата на чл. 45, 

ал. 11 от ЗМСМА подлежи повторно приетото решение – т.е. първото решение на общинския 

съвет, повторно гласувано от общинския съвет. 

 

На Второ място съгласно чл. 45, ал. 10 от ЗМСМА решението върнато за ново 

обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече 

от половината от общия брой на общинските съветници. 

При фактическото потвърждаване с Решение № 546/28.04.2022 г., не е спазено 

изискването на разпоредбата на чл. 45, ал. 10 от ЗМСМА, тъй като същото е подложено на 

гласуване в присъствието на 18 общински съветници от общо 21, от който са гласували: 1 „ЗА“, 

4 „ПРОТИВ“, 12 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 

Второто решение на общинския съвет, с което повторно се приема върнатото за 

ново обсъждане първо решение, е прието в нарушение на изискуемото по чл. 45, ал. 10 

мнозинство, поради което повторно приетият акт е гласуван в нарушение на процедурата 

за приемането му и в противоречие с материалния закон едновременно. 

 

На следващо място, претендирам съществено нарушение на изискването за форма по 

смисъла на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, тъй като липсват фактически и правни основания за 

приемане на решението. Задължителна част от съдържанието на решенията на общинските 

съвети са фактическите и правни основания за тяхното приемане. Законът не предвижда 

изключение от това изискване за законосъобразност на решенията, приети от колективните 

административни органи, какъвто се явява общинския съвет. Непосочването на фактически 

основания при приемане на решенията от страна на общинския съвет представлява съществено 

нарушение на разпоредбите на АПК. Наличието на мотиви е гаранция за осъществяване на 

ефективен контрол за законосъобразност, тъй като допринася за разкриване на допуснатите 

закононарушения, разкрива и възможности за контрол над случаите, в които въпросът е решен 

по целесъобразност, но са надхвърлени рамките на предоставената на административния орган 

оперативна самостоятелност. В т.III от Тълкувателно решение № 16/31.03.1975 г. на ОСКГ 

изрично е посочено, когато фактическите основания са изложени ясно и конкретно, не е 

невъзможно да се извърши преценка относно законосъобразността на акта, и на неговия адресат 

да защити правата си, каквато всъщност е и целта на излагане на мотиви, то административният 

акт не е порочен с оглед изискванията за форма. Определено към настоящия казус не може да 
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се приложи горното изключение, тъй като не са изложени конкретно и ясно формулирани 

фактическите и правни основания, поради което не може да се обуслови категоричен извод за 

изяснена фактическа обстановка по смисъла на чл. 35 от АПК, след което се постановява 

административен акт. 

 

Предвид гореизложеното, след като се уверите в основателността на жалбата, Ви 

моля да постановите съдебно решение, с което: 

 

ДА ОТМЕНИТЕ РЕШЕНИЕ № 546/28.04.2022 Г., С КОЕТО Е ПОТВЪРДЕНО 

РЕШЕНИЕ № 509/31.03.2022 Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЛИКЕНИ 

 

Моля, да присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 240 лв., 

определено на основание  чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, във връзка с 

чл. 37 от Закона за правна помощ и чл. 78, ал. 8 ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК. 

 

Приложение:  
1. Придружително писмо, наш вх. № ОА04–3161/11.04.2022г., за постъпване на в 

Областна администрация – Велико Търново на Протокол № 40/31.03.2021 г., от 

проведено редовно заседание на Общински съвет Павликени – 1 брой  /заверено копие/; 

2. Заповед № ОА04-3480/18.04.2022г. на Областен управител на област Велико Търново 

– 1 брой  /заверено копие/; 

3. Решение № 509/31.03.2022 г., на Общински съвет – Павликени /стр. 13-16 от Протокол 

№ 40/ - 1 брой /заверено копие/; 

4. Предложение № РД-01-01-1775/17.03.2022 г., на кмета на Община Павликени – 1 брой  

/заверено копие/;  

5. Проект на решение – 1 брой  /заверено копие/; 

6. Заявление № УТС-02-07-1433/02.03.2022 г., от представител на юридическото лице 

„Петрургия“ ЕООД – 1 брой  /заверено копие/; 

7. Скица-проект № 12783.179.397– 1 брой  /заверено копие/ 

8. Скица на поземлен имот № 15-253340-11.03.2022 г. – 1 брой  /заверено копие/; 

9. Скица на поземлен имот № 15253341-11.03.2022 г. – 1 брой  /заверено копие/; 

10. Пазарна оценка за определяне на правото на строеж, изготвена от лицензиран 

оценител – 1 брой  /заверено копие/; 

11. Препис на Решение № 975/22.11.2012г. на Министерския съвет, за предоставяне на 

концесия с НКР № D-00650 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“ 

12. Договор 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), от находище „Върбовка“, разположено в 

землището на с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново и 

приложения; 

13. Изменение на Специализиран Подробен Устройствен План/ИСПУП/ - План за 

Застрояване/ПЗ/ по Решение на МС № 975/22.11.2012г. за предоставяне на концесия с 

НКР № D-00650 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“ и съпътстващи дейности, в землището на с. Върбовка, 

ЕКАТТЕ 12783, община Павликени, област Велико Търново, с Възложител 

„Петрургия“ ЕООД, 

14. Придружително писмо, наш вх. № ОА04-3988/09.05.2022 г., за постъпване на в 

Областна администрация – Велико Търново на Протокол № 42/28.02.2022 г., от 

проведено редовно заседание на Общински съвет Павликени – 1 брой  /заверено 

копие/; 
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15. Решение № 546/28.04.2022 г., на Общински съвет – Павликени /стр. 27-29 от 

Протокол № 42/ - 1 брой /заверено копие/; 

16. Препис от жалбата, от писмените доказателства и приложенията – 1 брой /заверени 

копия/ за насрещната страна. 

 

 

С уважение,     /П/ 

 

ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА 

Областен управител на  

област Велико Търново 

 
 


