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СРЕЩУ 

РЕШЕНИЕ № 971/22.12.2022 Г., С КОЕТО Е ПОТВЪРДЕНО  

РЕШЕНИЕ № 926/24.11.2022 Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

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 № 52 на Общински съвет – Горна Оряховица. 

Протокол № 52 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

ОА04–12043/01.12.2022 г., съобразно разпоредбата на чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА обуславя 

възможност /до 08.12.2022 г., включително/ за Областен управител на област Велико Търново 

да упражни правомощието си за връщане на незаконосъобразните решения за ново обсъждане 

от общинския съвет.  

Редовното заседание на Общински съвет – Горна Оряховица е проведено на 24.11.2022 

година. При откриването на заседанието са присъствали 32 общински съветници от общ брой 

33. Налице е необходимия кворум за провеждане на заседанието, съгласно разпоредбата на чл. 

27, ал. 2 от ЗМСМА, т.к присъстват повече от половината от общия брой на съветниците, 

поради което същото е законно. 
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При извършване на проверката е установена незаконосъобразност на Решение № 

926/24.11.2022 г., поради което е върнато за ново обсъждане от колективният орган на местното 

самоуправление със Заповед № ОА04-12307/08.12.2022 г. на Областен управител на област 

Велико Търново. Заповедта е изпратена с придружително писмо изх. № ОА04-12308/08.12.2022 

г., и е регистрирана с вх. № 06 00-165/08.12.2022 г. 

Общински съвет – Горна Оряховица е включил под точка 29 Предложение за 

потвърждаване на Решение № 926 от Протокол № 52 от 24.11.2022 г. в дневният ред за 

насроченото на 22.12.2022 г. заседание. 

Протокол № 54 от проведеното на 22.12.2022 г. заседание на общинският съвет е 

получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № ОА04–12/03.01.2023 г., 

съобразно разпоредбата на чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА обуславя възможност /до 10.01.2023 

г., включително/ за Областен управител на област Велико Търново да упражни правомощието 

си за връщане на незаконосъобразните решения за ново обсъждане от общинския съвет. 

Видно от стр. 65-66 на Протокол № 54 от проведено на 22.12.2022 г. редовно заседание 

на Общински съвет – Горна Оряховица е подложено на гласуване потвърждаване на Решение № 

926 от Протокол № 52 от 24.11.2022 г. Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 

и чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема 

Решение № 971, с което потвърждава Решение № 926.  

 

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

следващите от АПК, ОСПОРВАМ РЕШЕНИЕ № 971/22.12.2022 Г., С КОЕТО Е 

ПОТВЪРДЕНО РЕШЕНИЕ № 926/24.11.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

 

Мотивите ми за това са следните: 

С Решение № 926/24.11.2022 г., Общински съвет – Горна Оряховица, на основание чл. 

21 ал. 1 т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 

1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2 и ал. З от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за 

прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Горна Оряховица, а 

именно: 129/582 идеални части от УПИ III — 5567, кв. 37 по ПУП — ПР на гр. Горна 

Оряховица, цялото с площ от 582,00 кв.м., представляващи поземлен имот с идентификатор 

16359.515.380, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 129,00 кв.м., 

предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид 

застрояване, на съсобственика с общината Иван Скандалов, съгласно нотариален акт № 172, 

том 1, рег. № 541, дело № 154/24.03.2021г. и нотариален акт № 515, том Ш, рег. № 1021, дело № 

453/24.06.2022г. Като Иван Скандалов закупи частта на Общината, а именно поземлен имот с 

идентификатор 16359.515.380, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 129,00 

кв.м., предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид 

застрояване, представляващ 129/582 идеални части от УПИ Ш — 5567, кв. 37 по ПУП — ПР на 

гр. Горна Оряховица, цялото с площ от 582,00 кв.м., съгласно АОС № 6855/18.10.2022г. при 

пазарна цена, изготвена от независим лицензиран оценител в размер на 5 456,70 лв. Словом: пет 

хиляди четиристотин петдесет и шест лева и седемдесет стотинки/без ДДС или 6 548,04 лв. 

[Словом: шест хиляди петстотин четиридесет и осем лева и четири стотинки/с ДДС, която е по-

висока от данъчната оценка на имота. Общински съвет Горна Оряховица упълномощава мета на 

Община Горна Оряховица да сключи договор за покупко-продажба. Таксите по издаване и 

вписване на договора са за сметка на заявителя. 

 Съгласно разпоредбите на чл. 36 от Закона за общинската собственост прекратяване 

на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически и юридически лица се 

извършва след приемане на решение от общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл. 

8, ал. 2 чрез: 

- делба; 

- продажба на частта на общината; 

- откупуване частта на физическите лица или на юридическите лица; 

- замяна 
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С Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане на общински имоти, 

Общински съвет – Горна Оряховица е регламентирал процедурата за прекратяване на 

съсобственост върху имот между общината и физически/юридически лица чрез продажба на 

частта на общината. 

Разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, предвижда, че прекратяването на съсобственост върху 

имоти между Общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след 

решение на Общинския съвет, чрез:  

1. Делба;  

2. Продажба на частта на Общината;  

3. Откупуване частта на физическите лица или на юридическите лица;  

4. Замяна.  

В ал. 2 на същата правна норма е уредено, че доброволната делба се осъществява чрез: 1. 

Даване или получаване в дял на реални части от имота;  

2. Получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с плащане на 

частите на останалите съсобственици в брой, когато имотът е реално неподеляем. 

Към материалите послужили за приемане на решението са приложени: Предложение № 

РД4800-307/10.11.2022 г, на кмета на Община Горна Оряховица, Заявление с вх. № 9400 - 

1581/08.08.2022г., АОС № 6855/18.10.2022г., Нотариален акт № 172, том 1, рег. № 541, дело № 

154/24.03.2021г., Нотариален акт № 515, том Ш, рег. № 1021, дело № 453/24.06.2022г., скица № 

910/07.11.2022 г., издадена от Отдел „ТСУ“, Скица № 15-560016/27.05.2021 г., данъчна оценка и 

пазарна оценка на имота. 

В Акта за частна общинска собственост № 6855/18.10.2022 г. е посочено че поземлен 

имот с идентификатор 16359.515.380 е с площ 129,00 кв.м., предназначение на територията: 

Урбанизирана и няма номер по предходен план, при граници на имота:  

1. Поземлен имот с идентификатор 16359.515.5568,  

2. Поземлен имот с идентификатор 16359.515.5567 

3. Поземлен имот с идентификатор 16359.515.5570 

4. Поземлен имот с идентификатор 16359,515.1067 

5. Поземлен имот с идентификатор 16359.515.355 

6. Поземлен имот с идентификатор 16359.515.317 

7. Поземлен имот с идентификатор 163 59.515.316 

В графа 11 Забележки е отразено, че имота попада в УПИ III – 5567, кв. 37 и 

представлява лице на имота. В АОС № 6855/18.10.2022 г. не е отразено по отношение на 

имота да съществува съсобственост между общината и други физически/юридически лица. 

В Скица № 15-560016/27.05.2021 г., също е отразено, че имота е самостоятелен с площ 129кв.м 

и липсват данни за съсобственици. Видно от скицата в АГКК няма данни дори за собственика 

на имота. Кмета на Община Горна Оряховица не е представил АОС № 6855/18.10.2022 г.  в 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

Тези факти и обстоятелства се потвърждават и от предоставените документи: 

Нотариален акт № 515, том Ш, рег. № 1021, дело № 453/24.06.2022г. и Нотариален акт № 172, 

том 1, рег. № 541, дело № 154/24.03.2021г. Видно от същите гражданинът е закупил поземлен 

имот с идентификатор 16359.515.5567/площ 453кв.м./ и построените сгради в него с 

идентификатори 16359.515.5567.1 и 16359.515.5567.2, при граници: 16359.515.5568, 

16359.515.5569, 16359.515.5570, 16359.515.355, 16359.515.380, 16359.515.316. 

И двата нотариални акта не съдържат данни за наличието на съсобственост между 

Община Горна Оряховица и физическото лице по отношение на закупеният от последния 

поземлен имот. 

При извършена служебна справка в Портала за електронни услуги – КАИС е 

установено, че Поземлен имот № 16359.515.5567 е собственост на Иван Скандалов, при 

съседи: 16359.515.316, 16359.515.355, 16359.515.380, 16359.515.5568, 16359.515.5569, 

16359.515.5570. 
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От приложената Скица № 910/07.11.2022 г. издадена от отдел „ТСУ“ на Община Горна 

Оряховица е видно, че УПИ III_- 5567 в кв. 37  е собственост на Иван Скандалов – 453/582 

ид.ч., съобразно Нотариален акт № 515, том Ш, рег. № 1021, дело № 453/24.06.2022г. и 

Нотариален акт № 172, том 1, рег. № 541, дело № 154/24.03.2021г. и на Община Горна 

Оряховица – 129/582 ид.ч., съобразно АОС № 6855/18.10.2022 г. 

Като основания за наличието на съсобственост по отношение на имота и определяне на 

идеални части от него са посочени Нотариален акт № 515, том Ш, рег. № 1021, дело № 

453/24.06.2022г., Нотариален акт № 172, том 1, рег. № 541, дело № 154/24.03.2021г. и АОС № 

6855/18.10.2022 г., въпреки, че в същите липсват такива данни за режим на съсобственост. 

Посочено е, че по отношение УПИ III_- 5567 в кв. 37 са налице неуредени 

регулационни отношения към улица с о.т. 237 – о.т. 289 и е с графически измерена площ 

582 кв.м., поради което се установява, че предвижданията на регулационния план 

утвърден със Заповед №1320/2000 г. не са осъществени. 
Регулационния план е утвърден през 2000, по време на действието на отменения Закон за 

териториално-селищно устройство ЗТСУ. Съгласно чл. 110, ал. 1 от ЗТСУ недвижимите имоти 

придадени към парцели на други физически или юридически лица се смятат за отчуждени от 

деня на влизане в сила на дворищнорегулационния план. 

Неприлагането на място на влезли в сила при действието на ЗТСУ /отм./ планове към 

момента на влизане в сила на ЗУТ, така и след изтичане на определените срокове във връзка с § 

8 и § 6 от ЗУТ означава, че са останали неуредени регулационните сметки или не са изградени 

предвидените улични регулации. 

Предвид датата на издадената заповед, с която е утвърдена регулацията по отношение на 

УПИ III_- 5567 , се установява, че регулационният план не е бил приложен в 6 месечния 

преклузивен срок по § 6, ал. 2 от ЗУТ. 

Съгласно действащата в настоящия момент нормативна уредба, съдържаща се в § 22, ал. 

1 от ЗУТ, ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията при следните хипотези: 

 С влизане в сила на административен акт по одобряване на плана по чл. 16 от 

ЗУТ; 

 Със сключване на окончателни договори при одобряване на планове по чл. 15 и 

чл. 17 от ЗУТ; 

 С изтичането на обезщетенията по отчуждителните производства. 

Гореизложеното обуславя приложение на производството по т.н. „доброволна 

регулация“. Този въведен със ЗУТ нов принцип при изменение на границите на урегулираните 

имоти, е наложил да бъдат уредени отношенията, възникнали по повод на приети по реда на 

ЗТСУ /отм./, но все още неприложени дворищнорегулационни планове, така че да се осигури 

приемственост и сравнително плавен преход между режима на „принудителната регулация“ 

действал по ЗТСУ /отм./ и режима на „доброволна регулация“ въведен с приемането на ЗУТ, 

като се избегне евентуално несъответствие между имотите и регулационните граници на 

урегулираните поземлени имоти.  

Съгласно разпоредбите на § 6 и § 8 от ЗУТ, отчуждителното действие на влезлите в 

сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в 

образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени 

поземлени имоти или части от тях се продължава само временно – до изтичане на 

преклузивните срокове по § 6, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ. След което това отчуждително действие 

отпада автоматично, по силата на закона. Собствеността върху имотите, за които дворищната 

регулация не е приложена се възстановява автоматично в положението преди влизане в сила на 

неприложения дворищнорегулационен план. Собственика на парцела вече не е собственик на 

придадените към този парцел части от съседни имоти. 

Съобразно § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ собствениците на поземлените имоти по ал. 1 могат да 

приложат влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове с договор за 

прехвърляне на собственост в нотариална форма.   

В тази връзка, за да може отново да придобие собствеността върху придаваемата част, 

следва да се сключи договор в нотариална форма със собственика на съседния имот за 

прехвърляне на собствеността върху тази реално определена част от парцела какъвто договор е 

допустим съгласно чл. 200, ал. 2 от ЗУТ. 
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Договорите с държавата или с общината по ал. 2, т. 1 се сключват във формата, при 

условията и по реда на чл. 15, ал. 4 и 5 и чл. 17, ал. 4 и 5, съобразно разпоредбата на § 8, ал. 3 от 

ЗУТ. 

Предложението на кмета на Община Горна Оряховица за потвърждаване на 

върнатото решение е мотивирано от това, че в конкретния случай по действащя регулационен 

план на гр. Горна Оряховица, одобрен със Заповед №1320 от 2000г. в УПИ III — 5567, кв. 37 по 

плана на гр. Горна Оряховица Обпщна Горна Оряховица и Иван Скандалов са съсобственици. 

При изготвяне на кадастралната карта от Агенция по геодезия и кадастър съсобствеността не е 

отразена в един кадастрален номер, а за всяка една собственост е даден отделен 

кадастрален номер. Тъй като Иван Скандалов е бил собственик на имота по имотни граници, 

за неговия имот е отреден ПИ с идентификатор 16359.515.5567 по КК и КР на гр. Горна 

Oряховица, а за останалата част от УПИ III — 5567, кв. 37, на която собственик е Община 

Горна Оряховица е отреден ПИ с идентификатор 16359.515.380 по КК и КР на гр. Горна 

Оряховица. Имота се явява придаваемо място от страна на улична регулация и лице на 

УПИ III — 5567, кв. 37 по регулационния план на гр. Горна Оряховица. С оглед 

гореизложеното § 6, ал. 2 и ал.4 от ЗУТ не са приложими. Кметът изразява твърдение, че ако се 

отмени решението, което е върнато за ново обсъждане, се налага лицето Иван Скадалов да 

прави частично изменение на подробния устройствен план, което ще коства много време 

и средства. Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в градовете поземлените имоти 

трябва да имат най-малко 14 м. лице и 300 кв.м. повърхност, тоест имотът на Иван Скандалов, 

представляващ ПИ с идентификатор 16359.515.5567 по КК и КР на гр. Горна Оряховица няма 

как да съществува като самостоятелен по регулация, тъй като няма лице, а имотьт на Обпщна 

Горна Оряховица, представляващ ПИ с идентификатор 16359.515380 по КК и КР на гр.Горна 

Оряховица няма как да съществува като самостоятелен по регулация, тьй като няма 300 кв.м. 

повърхност. 

Видно от мотивите в предложението на кмета на община Горна Оряховица при 

изготвянето на кадастралната карта от страна на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър са обособени 2 самостоятелни поземлени имота. Същата е одобрена и е влязла в сила.  

Точно и ясно кмета на община Горна Оряховица заявява, че реално не съществува 

съсобственост между Общината и физическото лице, но понеже е необходимо да се извършва 

частично изменение на подробен устройствен план, което ще коства много време и средства на 

гражданина се приема, че съществува съсобственост. 

Съгласно чл. 51, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър кадастралната карта 

и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при 

установяване на: 

1. Изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в 

сила на кадастралната карта и кадастралните регистри; 

2. Непълноти или грешки; 

3. Явна фактическа грашка. 

Преди приемане на решението, Общински съвет – Горна Оряховица е трябвало да 

изследва възможността за прилагане на процедурата по чл. 51, ал. 1 от ЗКИР за отстраняване на 

явна фактическа грешка, непълноти или грешки. 

В ЗКИР и в Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба№5/2016г.) са 

регламентирани две различни процедури за отстраняване на несъответствията.  

Първата процедура е част от процеса по създаването на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, като още преди приемането на изработената кадастрална карта 

правоспособното лице, на което е възложено изработването, прави предложение за 

отстраняване на несъответствията, получени при обединяване на данните от източниците 

по чл. 41, ал. 1 на ЗКИР. Предложението се разглежда и приема от комисията, назначена по чл. 

47 от ЗКИР, която завършва работа си по отстраняване на несъответствията с протокол за 

отстраняване на явна фактическа грешка в контактната зона. За териториите, които не 

принадлежат към поземлени имоти от източниците в кадастралната карта се формират 

поземлени имоти без данни в кадастралния регистър за собствеността. 
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Втората процедура регламентира отстраняването на явната фактическа грешка след 

одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри. Създадена е нова 

хипотеза за изменение на КККР – чл. 51, ал. 1 т. 3 на ЗКИР. Освен по инициативата на 

заинтересованото лице, съгласно чл. 53а на ЗКИР предвижда процедурата да започне и 

служебно при установяването й от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). 

Явната фактическа грешка се отстранява въз основа на проект за изменение на кадастралната 

карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, изработен от правоспособно лице, по 

възлагане от АГКК или от заинтересовано лице. Законът поставя изискване обхвата на този 

проект да включва всички поземлени имоти, засегнати от установената грешка. 

При приемане на кадастралната карта кмета на Община Горна Оряховица не е упражнил 

законовите си права и задължения за отстраняване на несъответствията по отношение на 

горепосочените имоти. 

Общински съвет – Горна Оряховица е трябвало да проучи възможността за 

извършване на Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация 

на УПИ III — 5567, кв. 37 и улица с о.т. 237 – о.т. 289, предвид изложените мотиви, че 

имота се явява придаваемо място от страна на улична регулация. 

Съгласно чл. 134, ал. 2 от ЗУТ Влезлите в сила подробни устройствени планове 

могат да се изменят, освен на основание по ал. 1, и когато: 

1. в съответния срок по чл. 208 не е започнала процедурата за отчуждаване; 

2. при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на 

кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не 

съвпадат с регулационните или е установена непълнота или грешка в кадастралната карта, 

използвана като основа за изработване на подробен устройствен план; 

3. планът не осигурява възможност за застрояване по действащите устройствени правила 

и нормативи вследствие на установени геоложки и хидрогеоложки условия и за запазване на 

разкрити археологически, исторически и културни ценности 

4. планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите 

предвиждания; 

5. планът е одобрен при съществени закононарушения; на това основание не могат да се 

изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд или когато планът е приложен; 

6. има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на 

носителите на ограничени вещни права върху тях, и на концесионерите; 

7. има предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени имоти; 

8. планът е одобрен без план-схеми по чл. 108, ал. 2.  

 

Претендирам, че от предоставените документи не може да се установени по 

категоричен начин, че имота предмет на Решение № 926 попада в режим на 

съсобственост, тъй като липсват факти и обстоятелства в подкрепа на този извод. 

Решението е прието при неизяснени факти, в нарушение на чл. 35 и сл. АПК, който 

предвижда, че индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и 

обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на 

заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени. 

Съгласно чл. 146, т. 5 АПК- несъответствие на акта с нормативната цел, поради заобикаляне на 

Закона (ЗОС), посредством което да бъде продаден обособен самостоятелен имот - общинска 

собственост при прилагане на режима за приоритетно изкупуване от съсобственик, какъвто в 

случая няма. 

Не е изяснено защо, след като се продава самостоятелен имот собственост на общината, 

се прилага ред за ликвидиране на съсобственост. Налице е неправилно приложение на 

материалния закон, което е съществено нарушение на чл. 146, т. 4 от АПК. 

При разпореждане с имота не са приложими правилата от чл. 36 ЗОС. Всичко 

гореизложено сочи за пряко противоречие с разпоредбата на чл. 35, ал. 1 ЗОС при формирането 

на волята на органа на местното самоуправление за продажба на самостоятелен имот общинска 

собственост по неприложим ред за прекратяване на съсобственост, извън правилата на 

състезателните процедури, които биха обосновали и по-висока продажна цена, при 

законосъобразното им провеждане. Ето защо е нарушена и целта на закона, тъй като 
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привилегированата продажба на конкретно физическо лице, при отсъствие на основание за 

това, пряко засяга интересите на териториалната общност, дори и да са налице основанията за 

разпореждане на общината с имота. Следователно решение е взето и при несъответствие с 

нормативната цел. 

Общинският съвет е игнорирал изцяло разпоредбите на материалния закон в лицето на 

чл. 35, ал. 1 ЗОС, което се явява отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 4 АПК. В 

конкретния случай не става въпрос за несъобразяване с диспозитивна разпоредба на закона, а за 

пряко нарушаване на изрична нормативна повеля. Последното е в непосредствена връзка и с 

основанието от чл. 146, т. 5 АПК, защото имотите - общинска собственост могат да бъдат 

отчуждавани само в интерес на териториалната общност по аргумент от чл. 140 КРБ. 

Законовата цел се свързва с управление, придобиване и разпореждане с общинска собственост 

изключително и само в интерес на местната общност, което в случая не е спазено с избрания 

облекчен ред - конкретен купувач и фиксирана цена, което не би било така при провеждане на 

публична състезателна процедура за продажба на същия имот. 

 

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

моля да постановите съдебно решение, с което: 

 

ДА ОТМЕНИТЕ РЕШЕНИЕ № 971/22.12.2022 Г., С КОЕТО Е ПОТВЪРДЕНО 

РЕШЕНИЕ № 926/24.11.2022 Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

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, чл. 196 от АПК, във връзка с чл. 144 от 

АПК. 

 

Приложение: 

 

1. Придружително писмо наш вх. № ОА04-12043/01.12.2022 г., на Протокол № 52 – 

1 брой /заверено копие/; 

2. Решение № 926/24.11.2022 г. на Общински съвет – Горна Оряховица – 1 брой 

/заверено копие/; 

3. Предложение № РД-4800-307/10.11.2022 г., на Кмета на Община Горна 

Оряховица – 1 брой /заверено копие/; 

4. Заявление № 9400-1581/08.08.2022 г. – 1 брой /заверено копие/; 

5. Скица № 910/07/11/2022 г. - 1 брой /заверено копие/; 

6. Акт за частна общинска собственост № 6855/18.10.2022 г. - 1 брой /заверено 

копие/; 

7. Скица № 15-560016-27.05.2021 г., 1 брой /заверено копие/; 

8. Удостоверение за данъчна оценка № 5402002031/18.10.2022 г. - 1 брой /заверено 

копие/; 

9. Пазарна оценка - 1 брой /заверено копие/; 

10. Нотариален акт № 515, том Ш, рег. № 1021, дело № 453/24.06.2022г. -  1 брой 

/заверено копие/; 

11. Нотариален акт № 172, том 1, рег. № 541, дело № 154/24.03.2021г. - 1 брой 

/заверено копие/; 

12. Справка от Портала за електронни услуги – КАИС – 1 брой /заверено копие/; 

13. Заповед № ОА04-12307/08.12.2022 г. и придружително писмо изх. № ОА04-

12308/08.12.2022 г. на Областен управител на област Велико Търново 

14. Придружително писмо вх. № ОА04-12/03.01.2023 г., на Протокол № 54 – 1 брой 

/заверено копие/; 

15. Решение № 971//22.12.2023 г. на Общински съвет – Горна Оряховица – 1 брой 

/заверено копие/; 

16. Предложение № 528/13.12.2022 г., на Председателя на Общински съвет – Горна 

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

насрещната страна. 

 

 

С уважение,  

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ 

Областен управител на  

област Велико Търново 

 

 

 


