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СРЕЩУ 

РЕШЕНИЕ № 69/28.04.2022 Г., С КОЕТО Е ПОТВЪРДЕНО  

РЕШЕНИЕ № 47/07.04.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ. 45 АЛ. 11 ОТ ЗМСМА, ЧЛ. 179 – 184 ОТ АПК, 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 № 4 на Общински съвет – Елена. 

Протокол № 4 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

ОА04–3289/13.04.2022 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 

20.04.2022 г., включително. 

Редовното заседание на общинския съвет е проведено на 07.04.2022 година. При 

откриването му са присъствали 10 общински съветници от общ брой 13 и същото е проведено 

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

местната администрация. По точките на дневния ред на заседанието са приети 5 решения. 



5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

От извършената проверка е констатирано, че Решение № 47, по Протокол № 4 от 

проведено на 07.04.2022 година заседание на Общински съвет – Елена е незаконосъобразно, тъй 

като е прието в нарушение на разпоредбите на Закона за горите и Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

В тази връзка Областен управител на Област Велико Търново със Заповед № ОА04-

3587/20.04.2022 г., върна за ново обсъждане Решение № 47/07.04.2022 г. на колективният орган 

на местното самоуправление. 

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 04.05.2022 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, ако в този срок общинският съвет не 

се произнесе по него, като в конкретния случай до 11.05.2022 г. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Елена 

преразгледа върнатото решение на свое заседание, което е проведено на 28.04.2022 г.  

С Решение № 69/28.04.2022 г. по Протокол № 5, колективният орган на местното 

самоуправление, на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА потвърждава свое 

Решение № 47/07.04.2022 г., относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина в 

горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата на 

селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година. 

При кворум от 12 общински съветника от общ брой 13 и след проведено съгласно чл. 27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 12 

гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма 

Протокол № 5 на Общински съвет - Елена е получен в Областна администрация – 

Велико Търново с писмо с вх. № ОА04–4199/16.05.2022 година. 

Според приетото с Тълкувателно решение № 5 от 10.12.2008 г. на ВАС по т. д. № 

20/2007г., областният управител може да упражнява контрол за законосъобразност върху 

всички решения на общинските съвети чрез връшането им или оспорването им пред съответния 

административен съд по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл.32, ал.2 от ЗА. 

Областният управител контролира законосъобразността на всички актове на общинския съвет, 

тъй като в този закон не са визирани някакви ограничения/изключения от това правило. 

Фактически достатъчно условие е наличието на акт на орган на местното самоуправление, по 

отношение на който е констатирана материална и/или процесуална незаконосъобразност от 

страна на областния управител. Законодателят е употребил родовото понятие „актове” както в 

чл.32, ал. 2 ЗА, така и в чл. 45, ал. 4 ЗМСМА, от което става ясно, че в обсега на тази правна 

норма са включени всички актове на общинския съвет. Нещо повече, чл. 45, ал. 4, изречение 

трето от ЗМСМА сочи, че оспорването спира изпълнението на индивидуалните и общите 

нормативни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. По аргумент за 

противното това оспорване не спира действието на други актове, с които е била формирана 

волята на общинския съвет при упражняване на правомощията му и които са били оспорени за 

тяхната законосъобразност по реда на чл. 45 ЗМСМА. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 45 ал. 11 от ЗМСМА, чл. 179 – 184 от АПК, 

във връзка с чл. 145 и следващите от АПК, ОСПОРВАМ Решение № 69/28.04.2022 година, с 

което се потвърждава Решение № 47/07.04.2022 година, по Протокол № 4 от проведено на 

07.04.2022 година заседание на Общински съвет – Елена. 

 

Мотивите ми за това са следните: 

С Решение № 47 Общински съвет Елена, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 

4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, Общински съвет Елена:  
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1. Приема Годишен план за ползването на дървесина в горските територии - общинска 

собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков 

рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение.  

2. Възлага на кмета на община Елена да публикува Годишния план на интернет 

страницата на общината в срок, не по-голям от 15 дни от одобряването на същия, както и 

провеждането на процедурите, свързани с изпълнението на настоящето решение. 

 

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата) ползването на дървесина в горските 

територии - общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от 

общината. 

В разпоредбата на чл. 7. ал. 3 от Наредбата, се предвижда обемите на ползването на 

дървесина в горските територии - общинска собственост, да се определят в съответствие с 

горскостопанския план на съответната община по чл. 13, ал. 1 ЗГ. 

Съгласно правната норма на чл. 13, ал. 1 от Закона за горите, за горските 

територии - държавна и общинска собственост, се изработват горскостопански планове с 

изключение на териториите, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната. 

Горскостопанските планове и програми определят допустимия размер на 

ползването на горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на 

горските територии за срок 10 години, предвижда разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗГ. 

Горскостопанските планове и програми се утвърждават със заповед от 

изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите - за горските територии - 

държавна собственост или от директора на съответната регионална дирекция по горите - за 

горските територии извън посочените в т. 1, които попадат в района им на дейност, съобразно 

чл. 13, ал. 8  от ЗГ. 

Съгласно чл. 181, ал. 6 от Закона за горите общинският съвет определя с наредба реда за 

управление на горските територии - общинска собственост. Във връзка с това правомощие 

колективният орган на местното самоуправление е приел Наредба за управление на горските 

територии, собственост на община Елена. 

С правната норма на чл. 51, ал. 1 от Наредба за управление на горските територии, 

собственост на община Елена е регламентирано, че ползването на дървесина от горските 

територии - общинска собственост, се извършва при условията и по реда, определени с 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии по 

чл. 95, ал. 1. Обемите на ползването на дървесина в горските територии - общинска 

собственост, се определят в съответствие с горскостопанския план на съответната община 

по чл. 13, ал. 1 от ЗГ, съобразно разпоредбата на ал. 3 от същият текст. 

Общинският съвет е регламентирал, че Годишният план по ал. 1 се изготвя в срок до 

31 октомври и се одобрява от кмета на общината по решение на общинския съвет, като се 

публикува на интернет страницата на съответната община в срок до 15 ноември. 
В случая, годишният план за ползване на дървесина от общинските горски територии за 

2022 година е приет с Решение № 47/07.04.2022 г. и същият е публикуван на официалната 

интернет страница на общината на 14.04.2022 година. 

Общински съвет – Елена не е спазил императивните разпоредби на чл. 51, ал. 3 от 

Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена. 

Отделно от това, при извършване на проверката е установено, разминаване в 

посочената информация в Предложение № РД-01-02-52/31.03.2022 г., на кмета на Община 

Елена с тази в Предложение № РД-01-02-101/30.07.2021 г., относно срока на действие на 

Горскостопански план за горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС 

Буйновци, утвърден със Заповед № 472/21.12.2013 година на Директора на РДГ – Велико 

Търново. 

В Предложение РД-01-02-101/30.07.2021 г. на кмета на Община Елена е посочено че 

Горскостопанският план за горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – 

Буйновци е с 10 годишен период на действие и изтича през 2022 година.  

apis://NORM|40953|8|13|/
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В Предложение № РД-01-02-52/31.03.2022 г., на кмета на Община Елена е посочено, че 

Горскостопанският план за горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – 

Буйновци е с 10 годишен период на действие и изтича през 2023 година. 

За изясняване на фактическата обстановка Областен управител на област Велико 

Търново изиска писмено становище от Директора на РДГ – Велико Търново с писмо наш 

изх. № ОА04-3502/19.04.2022 г.  

Видно от Становище № РДГ05-3781/20.04.2022 г., на Директора на РДГ – Велико 

Търново, Горскостопанският план за горските територии – общинска собственост в обхвата на 

ТП ДГС Буйновци е утвърден със Заповед № 472/21.12.2013 година. На стр. 44 в Общите 

бележки на Горскостопанският план е посочено, че същият влиза в сила от 01.01.2012 

година и ще се прилага в продължение на 10 години, т.е. до 01.01.2022 година, поради 

което към настоящият момент няма утвърден нов Горскистопански план. 

 

Общински съвет – Елена е приел Решение № 47/07.04.2022 г., в нарушение на Закона за 

горите, Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти и Наредба за управление на горските територии, собственост на община 

Елена, поради което административният акт се явява незаконосъобразен.  

Колективният орган на местното самоуправление не е съобразил императивно 

предвидения ред в Закона за горите, който предвижда да е изпълнена първата част от 

фактическия състав, а именно изготвяне на Горскостопански план за горските територии – 

общинска собственост в обхвата на ТП ДГС Буйновци. Същият следва да бъде утвърден със 

Заповед на Директорът на РДГ – Велико Търново. Едва след това се поражда правна 

възможност за колективния орган на местно самоуправление да приеме с решение Годишен 

план за ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП 

ДГС – Буйновци за 2022 година. 

 В конкретния случай общинският съвет се позовава на правни и фактически основания 

за вземане на решението, които реално към настоящият момент не са изпълнени, тъй като няма 

утвърден горскостопански план. 

  Предвид гореизложеното, претендирам, че при приемане на решението е налице 

съществено нарушение на процесуалнопрвните и материтлноправните разпоредби на Закона за 

горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, което се явява основание за отмяна на същият, тъй като: 

 Неправилно кмета на Община Елена е мотивирал Предложение № РД-01-72/26.04.2022 

г., за потвърждаване на Решение № 47/07.04.2022г. В същото е посочено, че Горскостопанският 

план на горските територии, собственост на община Елена в района на дейност на ТП ДГС – 

Буйновци, изработен от Агролеспроект ЕООД – гр. София е утвърден със Заповед № 

472/21.12.2013 година на директора на РДГ – Велико Търново. Заповедта не е обжалвана, 

превърнала се е в стабилен административен акт и е породила правните си последици, 

изразяващи се във влизането в сила на горскостопанският план. В нея не се съдържа изричен 

запис, който да определя датата на влизане в сила както на заповедта, така и на утвърдения с 

нея план, поради което са приложими общите правила на АПК, според които 

административният акт влиза в сила и поражда правните си последици, считано от датата на 

издаването му – 21.12.2013 година. Съобразно Закона за горите действието на 

горскостопанският план е във времеви период от 10 години, т.е. изтича на 21.12.2023 година. 

 Действително законодателят не е уредил в АПК кога един индивидуален 

административен акт влиза в сила. Поради това и по силата на препращащата разпоредба на чл. 

144 от АПК, приложение намира чл. 296 от ГПК. С оглед възведените в този текст правила, 

следва да се приеме, че когато индивидуалният административен акт не е обжалван по 

административен и съдебен ред, с изтичането на предвидения в закона срок за обжалване 

същият влиза в сила. Влезлият в сила индивидуален административен акт, означава изчерпване 

на дадената по силата на правна норма компетентност на административния орган да бъде 

страна в конкретното правоотношение. Именно, преклудирането на правомощието на 

административния орган да въздействува, върху разрешения по вече приключилото 
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производство въпрос, осигурява формалната законна сила на индивидуалния административен 

акт. Ето защо, влезлият в сила административен акт, гарантира на адресата си окончателно и 

непререшимо, осъществимост на разрешения с него материално правен проблем така, както е 

установено в акта. Разпоредбата на чл. 149, ал. 3 АПК указва сроковете, в които може да се 

упражни обжалването по съдебен ред, а с изтичането им се погасява правото на жалба и 

първоначалният административен акт влиза в сила. Първоначално издаденият административен 

акт ще получи стабилитет.  

 Неправилно кмета на община Елена приема за начален момент датата на издаване на 

заповедта, с която е утвърден горскостопанският план, тъй като тя влиза в сила едва след 

изтичането на предвидения в закона 14 дневен срок за обжалване – 04.01.2014 година. 

 С разпоредбата на чл. 13, ал. 8, т. 2 от ЗГ е регламентирано, че Горскостопанските 

планове се утвърждават от директора на РДГ. В настоящият случай това е извършено със 

Заповед № 472/21.12.2013 година на директора на РДГ – Велико Търново. В заповедта няма 

изрично записано от кога влиза в сила и до кога следва да се прилага горскостопанският 

план, тъй като със същата се утвърждава плана в неговата цялост – допустимия размер на 

ползването на горските ресурси, начините за ползването, периода, за който ще се прилага, както 

и от кога влиза в сила. 

 Законодателят е наложил изискване горскостопанският план да се прилага за срок от 10 

години, поради което не е пречка началният момент на действие да е уреден в самият 

горскостопански план, тъй като с него се оределят и допустимия размер на ползването на 

горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на горските територии.  

 В изпълнение на императивно заложените изисквания на чл. 13 от Загона за горите е 

изготвен Горскостопанският план на горските територии, собственост на община Елена в 

района на дейност на ТП ДГС – Буйновци. В същият изрично е определен началният момент, 

от който същият влиза в сила, а именно 01.01.2012 година, след утвърждаването му от 

директора на РДГ – Велико Търново, както и че ще се прилага за период от 10 години. 

 След като липсва Горскостопански план, въз основа на който Общински съвет – Елена 

да приеме с Решение № 47/07.04.2022 г., Годишен план за ползването на дървесина в горските 

територии - общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци през 2022 година, то няма 

как да се извърши проверка относно законосъобразността на административният акт за 

съответствие с разпоредбите на чл. 13 от Закона за горите, чл. 7 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 51 от Наредба за 

управление на горските територии, собственост на община Елена, по отношение на обемите на 

ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост. Както и спазени ли са 

основните принципи на горското планиране изрично регламентирани в разпоредбата на чл. 8 от 

Закона за горите, а именно - интегрирано управление на горските територии и ползване на 

горски ресурси за постигане на устойчиво икономическо развитие; разнообразяване на 

дейностите в горите за устойчиво възпроизводство на техните функции чрез разкриване на 

алтернативни източници на доходи и на заетост; поддържане на екосистемната цялост на гората 

и прилагане на екологичните принципи в развитието на горското стопанство; равномерност и 

постоянство в ползването на дървесината и недървесните горски продукти; участие на 

обществото в процеса на планирането; отчитане интересите на собствениците, без да се 

накърняват интересите на обществото; въвеждане на система от мерки и мероприятия за 

опазване и защита на горските територии; въвеждане на единна информационна система за 

горските територии и дейностите в тях. 

С приемането на Решение № 47/07.04.2022 г., от Общински съвет – Елена са извършени 

съществени нарушения на нормативно установените изисквания за законност изброени в чл. 

146 от АПК, изразяващи се в обективно несъответствие между издадения административен акт, 

изискванията и предписанията на приложимите нормативни актове. Решението е прието при 

пълна липса на предвидените в приложимите правни норми предпоставки за издаване на 

акта. 

Постановяване на правилно решение от общинския съвет предполага съобразяване с 

изискванията на прецесуалните норми на чл. 59 от АПК, относно съдържанието на 

административният акт и със специалните изисквания на Закона за горите, Правилника за 
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приложението му и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, уреждащи цялостния процес по ползване на дървесината, 

подчинен на изискванията за плановост и контрол при осъществяването му. Вземането на 

мотивирано решение, посочването на фактически и правни основания изискват не само 

изброяване на текстовете на нормативните актове, но и конкретните обстоятелства, сочещи на 

възможността и правото да се вземе решението. Към решението липсват фактическите и 

правните обстоятелства като основание за приемането му. 

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 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. 

 По своя характер приетото от Общински съвет – Елена решение представлява общ 

административен акт по смисъла на чл. 65 от АПК. В подкрепа на този извод са Определение № 

481 от 29.12.2017 година на Административен съд – Велико Търново по адм. д. № 948/2017 г. и 

Решение № 373 от 23.06.2021 г. на Административен съд – Хасково по адм. д. № 260/2021 г. 

При постановяването му следва да бъдат спазени освен разпоредбите на ЗМСМА 

(предвиждащи изискванията за кворум и мнозинство при приемането на решението), Закона за 

горите, Наредбата за реда и условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти и Наредба за управление на горските територии, собственост на община 

Елена(уреждаща компетентния орган), следва да се съобразят и нормите на чл. 65 – 74 от АПК, 

съдържащи общите условия за приемане на общи административни актове. 

Съгласно чл. 66, ал. 1 от АПК, откриването на производството по издаване на общия 

административен акт се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, чрез 

изпращането на проекта до организации на заинтересованите лица или по друг подходящ 

начин, като съгласно ал. 2 уведомяването сключва и основните съображения за издаването на 

акта, както и формите на участие на заинтересованите лица в производството. 

Разпоредбата на чл. 69 от АПК предвижда, че административният орган определя и 

оповестява публично по реда, определен в чл. 66, ал. 1, една или повече от следните форми на 

участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта - писмени предложения 

и възражения; участие в консултативни органи, подпомагащи органа, издаващ акта; участие в 

заседания на органа, издаващ акта, когато той е колективен; обществено обсъждане, а съгласно 

ал. 2, осигурява на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в 

разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по – кратък от 

един месец от деня на уведомяването по чл. 66 от АПК. 

От представените материали, послужили за приемане на решението не се установи 

спазването на цитираните разпоредби. В конкретния случай не е извършено надлежно 

уведомяване на обществеността за откриване на производството по издаване на общия 

административен акт, нито е извършено оповестяване на основните съображения за издаване на 
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акта и формите за участие на заинтересованите лица в производството. Не са представени и 

доказателства за определяне на форми за участие на заинтересованите лица. Не е дадена 

възможност на същите да осъществят правото си на участие в производството, нито е спазен 

срокът за това. Налице е пълно неизпълнение от административния орган на задълженията му 

по чл. 66, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от АПК.  

Като не е изпълнил изискванията на посочените разпоредби, общинският съвет е 

допуснал съществено нарушение на административно-производствените правила, тъй като е 

нарушено правото на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на общия 

административен акт и същият е издаден, без да са изяснени фактите и обстоятелствата от 

значение за случая, в това число без да е дадена възможност за предложения и възражения на 

заинтересованите лица, респективно без да са обсъдени такива, които евентуално биха 

постъпили. Лишаването на адресатите на акта от това право обосновава незаконосъобразност на 

постановеното волеизявление и е самостоятелно основание за отмяна на акта. 

 

При приемането на административният акт са нарушени императивните разпоредби чл. 

59, чл. 66 и чл. 69 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 13 от Закона за горите, чл. 7 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, чл. 51 от Наредба за управление на горските територии, собственост на община 

Елена, поради което същият следва да бъде отменен. 

Претендирам, че решението е незаконосъобразно, тъй като е засегнато от толкова 

съществени пороци, че изначало не е в състояние да породи правните си последици към които е 

насочено. 

 

Отделно от това, при произнасяне на Решение № 69/28.04.2022 г., с което се 

потвърждава Решение № 47/07.04.2022 г. е допуснато съществено нарушение на процедурата 

по приемането му, тъй като в Протокол № 5 от проведеното на 28.04.2022 г. заседание на 

общинският съвет липсва отразено поименно гласуване(стр. 37-39), каквото е изискването на 

чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.  Единствено е отразено, че при кворум от 12 общински съветника от 

общ брой 13 и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация поименно гласуване с 12 гласа „за”, „против”- няма „въздържали 

се”- няма. 

 

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

моля да постановите съдебно решение, с което: 

 

 Да ОТМЕНИТЕ Решение № 69/28.04.2022 г., с което е потвърдено Решение № 

47/07.04.2022 г., на Общински съвет – Елена, като незаконосъобразно. 

 

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, с чл. 144 от АПК. 

 

Приложение: 

 

1. Придружително писмо наш вх. № ОА04-3289/13.04.2022 г., на Протокол № 4  

2. Решение № 47/07.04.2022 г. на Общински съвет – Елена – 1 брой /заверено копие/ 

3. Разпечатка от официалната интернет страница на Община Елена; 

4. Предложение изх. № РД.01.02-52/31.03.2022 г., на кмета на Община Елена – 1 

брой /заверено копие/; 

5. Годишен план за ползване на дървесина на община Елена по ГСП ТП ДГС 

„БУЙНОВЦИ” за 2022 г. 

6. Предложение № РД.01.02-101/30.07.2021 г., на кмета на Община Елена – 1 брой 

/заверено копие/; 
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7. Годишен план за ползване на дървесина на община Елена по ГСП ТП ДГС 

„БУЙНОВЦИ” за 2021 г. 

8. Писмо изх. № ОА04-3502/19.04.2022 г., на Областен управител на област Велико 

Търново – 1 брой /заверено копие/; 

9. Становище № РДГ05-3781/20.04.2022 г., на Директора на РДГ – Велико Търново– 

1 брой /заверено копие/; 

10. Заповед № 472/21.12.2013 г., на Директора на РДГ – Велико Търново – 1 брой; 

11. Стр. 44 от Инвентаризация, Горскостопански план и План за защита от пожари на 

горските територии собственост на община Елена, област Велико Търново- 1 

брой;  

12. Заповед № ОА04-3587/20.04.2022 г.на Областен управител на област Велико 

Търново – 1 брой /заверено копие/; 

13. Придружително писмо наш изх. № ОА04-4199/16.05.2022 г., на Протокол № 5 

14. Предложение № РД.01.02-72/26.04.2022 г. на Кмета на Община Елена 

15. Решение № 69/28.04.2022 г., на Общински съвет - Елена - 1 брой /заверено копие/; 

16. Вносна бележка за платена държавна такса на основание чл. 181 от АПК. 

17. Препис от жалбата и от приложенията към нея – 1 брой /заверени копия/ за 

насрещната страна. 

 

 

С уважение,   /П/ 

 

ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА 

Областен управител на  

област Велико Търново 

 


