РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Пловдив

ЗАПОВЕД
№ АК-04-3 / 06.02.2018г.
С решение № 2, взето с протокол № 2 от 08.01.2018г., на основание чл. 21, ал.1,т. 23 от
Закона за местното самоуправление /ЗМСМА/ и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет
Стамболийски в точка единствена Отказва изграждането на кариера и баластриера за добив на
подземни богатства – строителни материали, на територията на община Стамболийски.
Решение № 2 е постъпило на електронния адрес на деловодството на Областна
администрация – Пловдив със съпроводително писмо с вх. № АК-01-7 от 09.01.2018г., подписано с
електронен подпис от Стоян Богданов – Председател на Общински съвет Стамболийски.
Във връзка с упражнен административен контрол по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, е
констатирана незаконосъобразност на решение № 2, като с писмо с изх. № АК-01-7#2/15.01.2018г.
на Областен управител на област Пловдив, административният акт е върнат за ново обсъждане,
респ. отмяна, като са дадени указания за отстраняване на пороците в решението. Писмото за
връщане е изпратено на електронния адрес на общински съвет Стамболийски на 15.01.2018г., като
видно от електронното извлечение е получено /отворено/ на 16.01.2018г. 11:19 часа, от който
момент започва да тече срокът по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА.

Към настоящия момента липсва

произнасяне на местния орган на самоуправление, поради което е налице правен интерес от
оспорване на акта пред Административен съд – Пловдив в хипотезата на чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА.
Административният акт е взет при липса на материална компетентност от страна на
общинския съвет, представляващо основание за незаконосъобразност по чл. 146, т. 1 от АПК, и
нарушение на материалния закон – основание по чл. 146, т. 4 от АПК.
С решение № 2, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, общински съвет Стамболийски отказва изграждането на кариера и баластриера за добив
на подземни богатства – строителни материали, на територията на община Стамболийски.
Видно от изложението в докладна записка № 007/04.01.2018г. от инж. Атанас Мавродиев
– общински съветник и заместник председател при общински съвет – гр. Стамболийски, върху имот
№ 004061 с предназначение „нива“, който попада в концесионна площ по концесия за добив на
строителни материали – баластра от находище „Узунпара“ в землището на с. Йоаким Груево с
концесионер „Агро Ерт“ ООД, се извършва добив на баластра и пясък. Твърденията в цитираната
докладна записка, които касаят неправомерно използване на имот – общинска собственост, не могат
да бъдат безспорно установени, тъй като липсва акт за общинска собственост за имота, от който да е
видна както собствеността, така и предназначението му. Това обстоятелство води до

необоснованост и недоказаност на акта, тъй като фактическите и правните основания не могат да
бъдат безспорно установени.
Добивът на подземни богатства, съгласно чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 5, т. 3 от Закона за
подземните богатства, се извършва чрез предоставяне на концесия от Министерски съвет по
предложения на министъра на енергетиката. Срокът на концесията за добив в находище „Узунпара“
не е изтекъл към днешна дата, видно от справка в Националния концесионер регистър. Правата,
придобити въз основа на концесията за добив, се прекратяват с прекратяването на съответния
договор, който юридически факт не е настъпил към настоящия момент.
На следващо място, служебно известен факт между страните се явява производството по
повод сигнал с вх. № РД-39-84/11.12.2017г. от Стоян Богданов – председател на общински съвет
Стамболийски относно извършване на добив на подземни богатства в имот № 006020, публична
общинска собственост, находящ се в землището на с. Йоаким Груево, попадащ в концесионната
площ на находище „Узунпара“, без постигнато споразумение със собственика на имота и без
сменено предназначение на земята, който е адресиран до Областен управител на област Пловдив и
впоследствие препратен по компетентност на Министъра на енергетиката с писмо с изх. № РД-3984#1/14.12.2017г., и с копие до председателя на общински съвет Стамболийски. Отговор от
компетентния орган е постъпил в Областна администрация – Пловдив на 10.01.2018г. с вх. № РД39-84#2. Видно от съдържанието на указателното писмо, подробно и изчерпателно са представени
необходимите и законосъобразни мерки и действия, които компетентните местни органи в лицето
на кмета на общината и председателя на общинския съвет следва да предприемат в настоящия
случай, но взимане на решение за отказ от изграждането на кариера и баластриера за добив на
подземни богатства – строителни материали, на територията на община Стамболийски не е
сред тях. Отговорът е изпратен и до счетените за заинтересовани лица в случая от министерство на
енергетиката – председателя на общинския съвет и кмета на общината, следователно те са се
запознали обстойно със съдържанието му.
Въпреки това, общинският съвет не се е възползвал от възможността да преразгледа
незаконосъобразния административен акт и да санира констатираните пороци при изразяване на
волята си в 14-дневния срок по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, не се е съобразил с дадения отговор на
министерството на енергетиката, както и с дадените указания на Областния управител на област
Пловдив по приложение на чл. 74 и чл. 75 от Закона за подземните богатства и чл. 41 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи. Вместо това с бездействието си е оставил
непроменено решение № 2, с което се дерогира компетентността на Министерски съвет в
качеството му на орган, дал разрешение за добив през 2007г. и въз основа на който има действащ
договор за концесия, както и на Министъра на енергетиката, който може да спре действието на
разрешението за търсене и проучване или за проучване или на концесията, когато титулярят на
разрешението или концесионерът извършва дейности, които са в противоречие с действащото
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законодателство или нарушават клаузите на сключения договор съгласно чл. 68 от Закона за
подземните богатства.
Поради изложените фактически и правни аргументи, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за
администрацията и чл. 45, ал. 4 и ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация:
НАРЕЖДАМ:
ОСПОРВАМ решение № 2, взето с протокол № 2 от 08.01.2018г. на Общински съвет
Стамболийски, като незаконосъобразен административен акт на основание чл. 146, т. 1 и т. 4 от
АПК.
СЕЗИРАМ Административен съд – Пловдив за произнасяне по същество и отмяна на
решение № 2, взето с протокол № 2 от 08.01.2018г. на Общински съвет Стамболийски.
Претендирам присъждане на разноски по образуваното дело.
Настоящата заповед спира изпълнението на решението, на основание чл. 45, ал. 4 от
ЗМСМА.
Заповедта да се съобщи на председателя на Общински съвет Стамболийски, на кмета на
Община Стамболийски и да се изпрати в Административен съд – Пловдив, ведно с преписката по
издаването й, за образуване на съдебно производство.

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
Областен управител на област Пловдив
/П/
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