РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-29
Ловеч, 12.02.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ) Общински съвет – Ябланица е приел Решение № 36 от
28.01.2016 г., както следва:
1.
Възстановява правото на собственост върху УПИ Х 61 в кв. 19 по плана
на кв. Шумака, гр. Ябланица с площ от 960 кв.м., актуван с АОС № 2515/16.09.2015 г.
на н-ци на Бана Вутева Няголова и Иван Вутев Няголов.
2.
Възлага на Кмета на Община Ябланица да извърши всички законови
процедури за възстановяване на имота.
Решението е обективирано в Протокол № 4/28.01.2016 г. на Общински съвет –
Ябланица, изпратен с писмо вх. № АК-01-11/05.02.2016 г. в Областна администрация
Ловеч. При упражнен контрол за законосъобразност на основание чл. 45, ал. 4 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията се установи, че
при приемане на горното решение са допуснати съществени нарушения на
административнопроцесуалните правила. Нарушен е чл. 59, ал. 2, т. 4, от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), тъй като мотивите не съдържат
фактически основания. От друга страна документите, приложени към протокола, не
установяват съответствието на фактическите обстоятелства с посочените в решението
правни норми.
Решението е прието на основание чл 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ, която норма не
оправомощава общинският съвет да приеме решение за възстановяване на собственост
върху земеделски земи. С чл. 10, ал. 7 и съответно чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ такова
правомощие е вменено на общинските служби по земеделие, а не на общинските
съвети. Към материалите от заседанието е приложено Решение № 01135 от 08.12.1992 г.
на Поземлена комисия гр. Ябланица, с което се признава правото на собственост на
наследниците на Бана Вутева Няголова върху земеделски земи, подробно описани в
решението, но УПИ Х 61 в кв. 19 по плана на кв. Шумака, гр. Ябланица не е посочен.
Предвид това същото е неотносимо към приемане на Решение № 36 от 28.01.2016 г. на
Общински съвет - Ябланица. От приложените Акт за общинска собственост №
2515/16.09.2015 г. и скица на имота също не се установява на какво основание на
наследниците на Бана Вутева Няголова и Иван Вутев Няголов се възстановява право на
собственост върху имота.
Предвид изложените съображения, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 59, ал. 2, т. 4, от АПК
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ Решение № 36 от 28.01.2016 г. за ново обсъждане в Общински съвет –
Ябланица.

На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет – Ябланица.
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