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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  

 

№  ОА04-79 

 

Велико Търново, 05.01.2023 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 местно самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1, ал. 3, 

ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 3 и чл. 6 

Закона за общинска собственост 

 

                                                    ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 677/19.12.2022 г., 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, във 

връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост: 

1. Дава съгласие за промяна характера на собствеността на ПИ с идентификатор № 

55052.167.323, с НТП „пасище с храсти“, III категория, с площ от 8969 кв.м., находящ се в 

местността „Лако дере“ по КККР на гр. Павликени, актуван с АОС № 3267/26.06.2013 г., от 

публична общинска в частна общинска собственост. 

2. Възлага на кмета на община Павликени да извърши всички необходими действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 

Мотивите ми за това са следните: 

Протокол № 54 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо, наш 

вх. № ОА04–13235/30.12.2022 г., което съобразно разпоредбата на чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от 

ЗМСМА обуславя възможност /до 06.01.2023 г., включително/ за Областен управител на 

област Велико Търново да упражни правомощието си за връщане на незаконосъобразните 

решения за ново обсъждане от общинския съвет.  

С Решение № 677/19.12.2022 г., Общински съвет – Павликени, на основание чл. 21, 

ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, във 

връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

3. Дава съгласие за промяна характера на собствеността на ПИ с идентификатор № 

55052.167.323, с НТП „пасище с храсти“, III категория, с площ от 8969 кв.м., находящ се в 

местността „Лако дере“ по КККР на гр. Павликени, актуван с АОС № 3267/26.06.2013 г., от 

публична общинска в частна общинска собственост. 

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

изпълнение на настоящото решение. 

Доколкото се касае за земеделски земи, Законът за общинската собственост се явява 

общ по отношение на специалния закон - Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). За да бъде извършена промяна в статута на земеделски земи 

общинска собственост следва да бъде осъществен последователно сложен фактически състав, 

изискващ изпълнението на няколко отделни самостоятелни процедури като успешното 
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финализиране на предходната процедура е предпоставка и условие за законосъобразността на 

последващата процедура, за да може като краен резултат да се достигне до законосъобразен 

краен акт за промяна на вида общинска собственост от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост. 

Възможността имот – представляващ пасище, мера да бъде обявен за частна общинска 

собственост е предвидена в разпоредбата на чл. 25 от ЗСПЗЗ. 

Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се 

обявява за частна общинска собственост единствено при промяна на предназначението 
на мерите и пасищата в императивно определени случаи, съобразно разпоредбата на чл. 25, ал. 

3 от ЗПСЗЗ, а именно: 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 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. 

Съобразно нормата на чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ за да бъде извършено изменение в 

характера на собствеността от публична общинска в частна общинска задължителна 

предпоставка е да бъде променено предназначението на мерите и пасищата, като тази 

промяна на предназначението на имота следва да бъде извършена след като са изпълнени и 

специалните изисквания, регламентирани в чл. 25, ал.5 и следващите от ЗСПЗЗ. 

Общинският съвет трябва да приеме решение за изразяване на предварително 

съгласие за промяна на предназначението по ал. 3 с мнозинство две трети от общия брой 

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

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

за нуждите на животновъдството. С решението си колективният орган определя и срока на 

валидност на предварителното съгласие. 

В конкретния случай, промяна на предназначението на имота – предмет на 

решението не е извършена, поради което не са налице материалноправните предпоставки 

за промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост по 

реда на Закона за общинската собственост. 

Промяната на предназначението на мерите и пасищата се извършва при спазване 

условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи и не може да намери 

приложение нормата на  чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ, която е посочена от Общинския съвет-

Павликени като основание за извършване промяна в характера на собствеността на 

процесния имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, тъй като 

визирана правна норма регламентира промяна в начина на трайно ползване, а не 

промяна в предназначението на пасищата и мерите. 

Към материалите послужили за приемане на решението са приложени Предложение на 

кмета на Община Павликени, проект на решение и Протокол № 12/22.11.2022 г. 

 Видно от Протокол № 12/22.11.2022 г., е извършена проверка на НТП на имот № 

55052.167.323 по КК на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново. 

Установено е, че имота е друг вид земеделска земя. На база констатираното следва да се 

промени НТП от „Пасище с храсти“ в „Друг вид земеделска земя“. 

Изложените мотиви от страна на кмета на Община Павликени, че имотът ще запази 

статута си на земеделска територия по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за опазване на 

земеделските земи, във връзка с чл. 8, т. 2 от Закона за устройство на територията, като 

промяната в начина му на трайно ползване обуславя промяна в собствеността от публична в 

частна е в противоречие с действащото законодателство и утвърдената съдебна практика. 

           Промяната на начина на трайно ползване на имот, от своя страна не променя неговото 

предназначение по силата на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинска собственост, във връзка с 
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чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и същият 

продължава да имат статут на имот публична общинска собственост, определен като такъв със 

закон. 

Като е прието решение, с което имота ще придобие статут на частна общинска 

собственост, мотивирано единствено от промяна в начина на трайно ползване на същият, 

то Общински съвет – Павликени е приел незаконосъобразен акт и е нарушил 

разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. Без предварително да е извършил процедура по чл. 25, ал. 3 и сл. от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи колективният орган на местното 

самоуправление няма правно основание да променя характера на собствеността на имота. 

След като не е променено предназначението на имота - пасище мера при условията 

и по реда, предвидени в ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ, същият не е престанал да има предназначението 

по чл. 3, ал.2 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

поради което продължава да бъде имот публична общинска собственост. 

Към момента на приемане на решението имота е с начин на трайно ползване „Пасище с 

храсти“. Този извод се потвърждава от диспозитива на Решение № 677/19.12.2022 г., АОС № 

3267/26.06.2013 г. и скицата на имота. 

През предходните години Областен управител на област Велико Търново е връщал 

или оспорвал решения със същият предмет приемани от Общински съвет – Павликени, а 

именно: 
С Решение 50/13.02.2015г. по административно дело № 889/2014 г. по описа на 

Административен съд – Велико Търнов отменя Решение 659/27.11.2014 г., след оспорването му 

от страна на Областен управител на област Велико Търново. 

С Решение 32/09.03.2015г. по административно дело № 888/2014 г. на Административен 

съд – Велико Търново отменя Решение 661/27.11.2014 г., след оспорването му от страна на 

Областен управител на област Велико Търново. 

 Областен управител на област Велико Търново е върнал за ново обсъждане от 

колективният орган на местното самоуправление множество решения от същият вид, тъй като 

са незаконосъобразни: 

1. Решение № 726/23.04.2015 г., по Протокол № 60/23.04.2015 г., на Общински съвет – 

Павликени, отменено с Решение № 751/20.05.2015 г. 

2. Решение № 727/23.04.2015 г., по Протокол № 60/23.04.2015 г., на Общински съвет – 

Павликени, отменено с Решение № 750/20.05.2015 г. 

3. Решение № 737/20.05.2015 г, по Протокол 61/20.05.2015 г., на Общински съвет – 

Павликени, отменено с Решение № 762/18.06.2015 г. 

4. Решение 420/28.09.2017 г., по Протокол № 33/28.09.2017 г., на Общински съвет – 

Павликени, изменено с Решение № 438/26.20.2017 г. 

5. Решение № 486/28.01.2022 г., по Протокол № 38/28.01.2022 г., на Общински съвет – 

Павликени, отменено с Решение № 507/24.02.2022 г. 

 

Върнатото за ново обсъждане Решение № 677/19.12.2022 г.  не влиза в сила и следва да 

бъде разгледано от общинският 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 


