
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец ЯНУАРИ 2021 г. 

 

 

№  

 

 

 

Общинск

и съвет 

 

 

 

            

Протокол     

№ 

 

 

 

 

Върнато 

решение 

 

 

 

 

Оспорено 

решение 

 

 

 

 

Предмет на решението 

Заповед на 

Областния 

управител, 

издадена на 

основание 

чл. 45, ал. 4 

от ЗМСМА 

Основание за 

незаконосъобразност 

на върнатото/оспорено 

решение 

1. 

 
Копривщи

ца  

22 от 

17.01.2021 

г. 

Решение 

№ 137  

-  С Решение № 137 ОбС-Копривщица: 

Разрешава изработването на проект за 

ПУП-ИПР / изменение план за регулация/ 

за XVII-1600, кв.44 по плана на гр. 

Копривщица  /ПИ 38558.3.314 по КК на гр. 

Копривщица/ с АЧОС 278/2017г. и XVIII-

1600, кв.44 по плана на гр. Копривщица  

/ПИ 38558.3.316 по КК на гр. Копривщица/ 

с АЧОС 279/2017г.  

  
 

Заповед № 

ВР-

1/04.01.2021 

г. 

Решение № 137 е 

прието при неправилно 

приложение на 

материалния закон – чл. 

124а, ал. 2, като 

общински съвет – 

Копривщица е излязъл 

извън своята 

компетентност и 

правомощия и 

приемайки процесното 

решение е иззел 

правомощията и 

функциите на друг 

орган, а именно кмета 

на община 



Копривщица, в пряко 

нарушение на закона.  
 

2. Ихтиман № 15 от 

22.12.2020 

г. 

Решение 

№ 179 
- С Решение № 179: 

ОбС-Ихтиман разрешава на „Ейч Би Минералс“ 

ООД да положат асфалтова настилка на път с 

начало от северното ухо на Пътен възел 

„Ихтиман“, намиращ се на 36-ти километър на 

автомагистрала Тракия, посока северозапад, 

преминавайки от ляво на язовир „Джуржин дол“, 

до находище „АЛИ“. 

Заповед № 

ВР-

2/08.01.2021 

г. 

Решение № 179 е 

прието с неправилно 

правно основание, 

при противоречие с 

материалния и 

процесуалния закон: 

Цитираната норма 

/чл.21, ал. 1, т. 18 от 

ЗМСМА/, послужила 

за основание на 

Общински съвет-

Ихтиман за приемане 

на Решение № 179, е 

неотносима и не 

кореспондира с 

предмета му.  

Разрешаването за 

полагане на 

асфалтова настилка 

на път, попада в 

приложното поле на 

чл. 161, ал. 1 от 

Закона за устройство 

на територията /ЗУТ/. 

Съгласно цитираната 

императивна норма 

възложител е 

собственика на имота. 

В представените 

документи, 



съпътстващи 

процесното решение, 

не е изяснен статута 

на пътя. Ако се 

приеме, че пътят е 

общинска 

собственост, то 

предметът на 

процесното решение, 

попада в приложното 

поле на Закона за 

обществените 

поръчки /ЗОП/. 

Съгласно чл. 3, ал. 1 

от ЗОП, обект на 

обществени поръчки 

е строителството, а 

чл. 5, ал. 2, т. 9 

определя кметовете 

на общини за 

публични 

възложители. 

3.  Сливница № 14 от 

03.12.2020 

г. 

Решение 

№ 126 
- С решение № 126 ОбС-Сливница:  

Одобрява окончателен проект  

За Общ устройствен план на община  

Сливница 

  

Заповед № 

ОС-

1/04.01.2021 

г. 

Заповед № ОС-

1/04.01.2021 г. е 

издадена на основание 

чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА.  

 


