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СРЕЩУ 

РЕШЕНИЕ № 677 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАВЛИКЕНИ, 

ПО ПРОТОКОЛ № 54, ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА 19.12.2022 Г. 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ. 45, АЛ. 8 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 № 54 на Общински съвет – Павликени. 

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.  

Редовното заседание на общинският съвет е проведено на 19.12.2022 година от 17.00 в 

зала № 101 на общинска администрация. При откриването на заседанието са присъствали 19 

общински съветници от общ брой 21. Налице е необходимия кворум за провеждане на 
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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. 

При извършване на проверката е установена незаконосъобразност на Решение № 

677/19.12.2022 г. В тази връзка Областен управител на Област Велико Търново върна решението 

със своя Заповед № ОА04-79/05.01.2023 година. На 05.01.2023 г. заповедта е връчена на 

Председателя на Общински съвет – Павликени и кмета на Община Павликени на официалната 

електронна поща. 

Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и 

се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. 

Общински съвет – Павликени е трябвало да насрочи свое заседание, на което да 

преразгледа Решение № 677 в срок до 19.01.2023 г. 

С писмо наш вх. № ОА04-120/06.01.2023 г., Председателят на Общински съвет – 

Павликени свежда информация до знанието на Областен управител на Област Велико Търново, 

че ще предложи включване на точка в дневния ред на предстоящото редовно заседание, което 

ще се проведе на 26.01.2023 г., за преразглеждане на решението. Излага твърдения, че решението 

ще бъде разгледано съгласно изискванията на ЗМСМА и АПК, както и че новият 

административен акт ще бъде изпратен своевременно. 

На 06.01.2023 г. е проведено извънредно заседание на Общински съвет – Павликени.  

Протокол № 55 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо, наш вх. 

№ ОА04–346/16.01.2023 г., което съобразно разпоредбата на чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА 

обуславя възможност /до 23.01.2023 г., включително/ за Областен управител на област Велико 

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

обсъждане от общинския съвет. 

Общинския съвет е приел 1 решение, с което се дава съгласие Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Велико Търново да одобри 

разработената бизнес програма за периода 2022-2026 г., но не е преразгледал върнатото за ново 

обсъждане Решение № 677. 

Съгласно разпоредбата на 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. 

Областен управител на област Велико Търново разполага с правна възможност да оспори 

Решение № 677/19.12.2022 г., на Общински съвет - Павликени пред Административен съд – 

Велико Търново в срок до 26.01.2023 г. включително. 

Законодателят императивно е разписал реда за упражняване на контрол по отношение 

законосъобразността на актовете на общинските съвети. Преклузивни са процесуалните срокове 

за: обжалване на индивидуални, общи и подзаконови административни актове, на съдебни 

решения, молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения и др. С изтичането на преклузивните 

срокове се заличават самите права, за които се отнасят. Същите нямат възможност да бъдат 

спирани или прекъсвани.  

Въпреки изложените твърдения от страна на Председателят на Общински съвет - 

Павликени, че ще включи в дневния ред на редовното заседание, което ще се проведе на 

26.01.2023 г., предложение за преразглеждане на върнатият административен акт, се създава 

опасност общинските съветници да го отхвърлят и същият да не бъде включен в дневния ред и 

съответно решението да не бъде преразгледано. 

След изтичане на преклузивният срок по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА, Областен управител 

на област Велико Търново няма да разполага с правна възможност да оспори върнатото за 

ново обсъждане Решение № 677/19.12.2022 г. на Общински съвет – Павликени пред 

Административен съд – Велико Търново. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 145 и 

следващите от АПК, ОСПОРВАМ РЕШЕНИЕ № 677/19.12.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

– ПАВЛИКЕНИ 
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Мотивите ми за това са следните: 

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 

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. 

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) и 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 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 специалните 

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

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, Протокол № 12/22.11.2022 г. 

 Видно от Протокол № 12/22.11.2022 г., е извършена проверка и промяна 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 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 утвърдената съдебна практика/Решение 50/13.02.2015г. по административно дело 
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№ 889/2014 г. по описа на Административен съд – Велико Търнов и Решение 32/09.03.2015г. по 

административно дело № 888/2014 г. на Административен съд – Велико Търново/ 

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. 

 

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

моля да постановите съдебно решение, с което: 

 

ДА ОТМЕНИТЕ РЕШЕНИЕ № 677/19.12.2022 Г., НА 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, чл. 196 от АПК, във връзка с чл. 144 от АПК. 

 

Приложение: 

 

1. Придружително писмо, наш вх. № ОА04-13235/30.12.2022 г., за постъпване на 

Протокол № 54/19.12.2022 г., в Областна администрация – Велико Търново 

2. Заповед изх. № ОА04-79/05.01.2023 г., на Областен управител на Област Велико 

Търново и придружително писмо изх. № ОА04-80/05.01.2022 г. 

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

насрещната страна. 

 

 

С уважение,  

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ    /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 
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