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Изх.№ РД.01.02-46/26.03.2014 г. 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА  
    

    

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

От Валентин Владимиров Гуцов 

Председател на Общински съвет – Елена 

 

 

Относно: Отмяна на Решение № 27/06.03.2014 година на Общински съвет Елена 

относно даване съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна 

начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на 

землище гр. Елена, собственост на община Елена 

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 27 / 06.03.2014 г. Общински съвет – Елена, на основание  чл.21, ал.2 и 

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

връзка с чл.26, ал.10 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и § 6, ал.8 от Закона за кадастъра и имотния регистър, 

даде съгласие за корекции от контактна зона на имоти № 001453 с НТП „Пасище”, 

имот № 000080 с НТП „Дере и имот № 001087 с НТП „Полски път”, всичките в 

местност „Стубеля” по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена, както 

и за промяна на НТП на имот № 001454 с площ 345 кв. м. по КВС на землище гр. Елена 

от НТП „Водоем” на НТП „Преовлажнени орни земи” - общинска частна собственост. 

Със Заповед № ОАОЧ - 3014/21.03.2014 година на Областен управител на област 

Велико Търново, Решението е върнато за ново обсъждане в Общински съвет – Елена 

със следните мотиви: 

За приемане на Решение № 27/06.0.2014 г. Общински съвет – Елена се е  позовал на 

разпоредбите на чл.26, ал.10 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и §6, ал.8 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния 

регистър. 

Според Областния управител посочените правни разпоредби са неотносими една към 

друга и уреждат различни правни процедури, като прилагането на едната изключва 

прилагането на другата, а приложимостта им се определя в зависимост от това дали за 

съответното землище има одобрена кадастрална карта. 

 



Посочената от Общински съвет – Елена, като правно основание за приемане на 

решението, норма на чл.26, ал.10 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, предвижда, че наличието на явна 

фактическа грешка се установява, чрез оглед и/или геодезически измервания от 

изпълнителя на техническите дейности по поддържане на картата на възстановената 

собственост съвместно със служители от общинска служба по земеделие.  

За отстраняване на явната фактическа грешка изпълнителят изготвя план върху, който 

се комбинират данните от влезлия в сила план за земеразделяне или карта на 

съществуващите или възстановимите на терена стари реални граници и резултатите от 

констативния протокол по чл.26, ал.10 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, и регистър на засегнатите имоти. 

Планът и регистърът се приемат от комисия, назначена със заповед на директора на 

областна дирекция „Земеделие”. 

От друга страна, сред правните основания за приемане на Решение № 27/06.0.2014 г. 

Общински съвет – Елена се е  позовал и на нормата на §6, ал.8 от Закона за кадастъра и 

имотния регистър, според която, когато при създаването на кадастралната карта и 

кадастрални регистри се установи явна фактическа грешка в данните по §6, ал.2 

свързани с прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, тя 

се отстранява по реда на този закон. 

Предвид това, Общински съвет – Елена не е компетентен орган за одобряване на 

изменения във влязлата в сила КВС, поради което е излязъл извън рамките на 

нормативно определената си компетентност. 

Липсва акт за общинска собственост, от който да се установи собствеността на Община 

Елена върху имота, както и основанието за определяне на имота, като имот – публична 

общинска собственост. Възпрепятства и извършването на преценка дали имота не 

попада в приложеното поле на Закона за водите и по специално в обхвата на 

разпоредбата на чл.19 от същия, която очертава кръга на имотите, представляващи 

води, водни обекти, водностопански системи и съоръжения – публична общинска 

собственост.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.45, ал.ал.7 и 9 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и 

съгласно Заповед № ОАОЧ - 3014/21.03.2014 година на Областен управител на област 

Велико Търново, Общински съвет Елена: 

1.  Отменя свое Решение № 27/06.03.2014 година относно даване съгласие за 

отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина на трайно ползване 

(НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на землище гр. Елена, 

собственост на община Елена. 

 

С уважение, 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


