РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-123
гр. Ловеч,09.09.2016 год.
С Решение № 136/23.08.2016 г. и Решение № 137/23.08.2016 г. Общински съвет
Луковит предоставя за възстановяване на собственици земеделска земя части от имоти
– земеделски земи общинска собственост, подробно описани в решенията. Като правни
основания за приемане на двата административни акта са посочени чл. 21, ал. 1, т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 45ж, ал. 1
от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ППЗСПЗЗ), във връзка с § 27 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР)
на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ). Като фактическо основание е посочено, че се предоставя
земеделска земя с признато право на възстановяване в съществуващи реални граници
или възстановими граници по реда на чл. 19, ал. 17, т. 1 от ППЗСПЗЗ.
В решенията не са посочени фактически основания за приемането им, а не могат
да се изведат и от писмените доказателства, приложени към протокола. Както в
искането на общинската служба по земеделие, така и в предложението на кмета на
общината не са представени писмени доказателства, които да удостоверяват наличие на
предпоставките за постановяване на решение за предоставяне на общинските имоти.
С това е нарушена разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), която предвижда, че в административния акт трябва да са
посочени фактически и правни основания за издаването му. От приложените документи
не може да се установи съответствие на Решение № 136 и Решение № 137 от 23.08.2016
г. на Общински съвет Луковит с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр.
62/2010 г.). Тази норма предвижда, че общинските съвети предоставят земи от
общинския поземлен фонд при наличие на едно от изброените в нея условия. В
решенията не е конкретизирано кое от тези условия е налице и не са приложени
доказателства за това, което води до незаконосъобразност на приетите актове.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК и § 27,
ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 62/2010 г.)
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ Решение № 136 и Решение № 137 oт 23.08.2016 г. за ново обсъждане
в Общински съвет Луковит.
На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет Луковит.
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