
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец ОКТОМВРИ 2021 г. 
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ал. 4 от ЗМСМА 
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незаконосъобразнос
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върнатото/оспорено 

решение 

1. 

 
Мирково   № 24 от 

23.09.2021 

г. 

Решение 

№ 343 

 

- С Решение № 343 ОбС- Мирково:  

 

1. Общински съвет отменя решение № 404 от 

Протокол № 33/26.07.2018 год. 

 

2. Възлага на Кмета да внесе мотивирано 

предложение в Министерство на икономиката за 

безвъзмездно прехвърляне на язовирите: язовир 

„Каменна могила” /ПИ с идентификатор 

48324.174.10 /с площ 15445 кв. м., /ПИ с 

идентификатор 48324.174.9/ с площ 17249 кв. м., 

/ПИ с идентификатор 48324.174.21/ с площ 6818 кв. 

м., /ПИ с идентификатор 48324.174.18/ с площ 6183 

кв. м., /ПИ с идентификатор 48324.174.25/ с площ 

6551 кв. м.,  /ПИ с идентификатор 48324.46.93 /с 

площ 22994 кв. м.,  местност /ПИ с идентификатор 

48324.174.22/ с площ 222 кв. м., /ПИ с 

Заповед № ВР-

24/07.10.2021 г. 

Решение № 343 е 

прието при 

допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и 

материалния закон, в 

противоречие на чл. 

19, ал. 3, изречение 

второ, от Закона за 

водите.  



идентификатор 48324.174.29 /с площ 140 кв. м.,  

„Каменна могила” в землището на с. Мирково; 

язовир „Исин Пунар” /ПИ с идентификатор 

48324.82.8 /с площ 6694 кв. м , /ПИ с идентификатор 

48324.82.8 /с площ 6694 кв. м, /ПИ с идентификатор 

48324.82.12 /с площ 79 кв. м, /ПИ с идентификатор 

48324.82.13 /с площ 2150 кв. м, местност, /ПИ с 

идентификатор 48324.82.14 /с площ 3937 кв. м, /ПИ с 

идентификатор 48324.30.159 /с площ 157 кв. м, /ПИ с 

идентификатор 48324.30.157 /с площ 63 кв. м, /ПИ с 

идентификатор 48324.30.154 /с площ 31 кв. м 

„Равнака” в землището на с. Мирково и язовир 

„Войняг” /ПИ с идентификатор 67636.92.258 /с площ 

30618 кв. м , /ПИ с идентификатор 67636.92.427 /с 

площ 449 кв. м , /ПИ с идентификатор 67636.92.424 

/с площ 536 кв. м , /ПИ с идентификатор 

67636.92.422 /с площ 359 кв. м , /ПИ с 

идентификатор 67636.92.420 /с площ 143 кв. м , /ПИ 

с идентификатор 67636.92.418 /с площ 343 кв. м , 

/ПИ с идентификатор 67636.92.416 /с площ 556 кв. м 

, /ПИ с идентификатор 67636.92.412 /с площ 313 кв. 

м , /ПИ с идентификатор 67636.92.414 /с площ 52 кв. 

м , /ПИ с идентификатор 67636.92.410 /с площ 63 кв. 

м , /ПИ с идентификатор 67636.92.406 /с площ 654 

кв. м , /ПИ с идентификатор 67636.92.408 /с площ 91 

кв. м , /ПИ с идентификатор 67636.92.404 /с площ 

1255 кв. м , /ПИ с идентификатор 67636.92.403/с 

площ 42 кв. м , /ПИ с идентификатор 67636.92.402 /с 

площ 95 кв. м , /ПИ с идентификатор 67636.92.399 /с 

площ 126 кв. м , /ПИ с идентификатор 67636.92.397 

/с площ 167 кв. м ,  /ПИ с идентификатор 

67636.92.395 /с площ 276 кв. м., местност „Войняшка 

река” в землището на с. Смолско за стопанисване от 

държават  
 



2. Драгоман Протокол 

№ 9 от 

24.09.2021 

г. 

Решение 

№ 184 

- С Решение № 184 ОбС- Драгоман:  
Приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приета с 

Решение № 153 по Протокол № 9 от 20.09.2019 г. на 

ОбС-Драгоман. 

Заповед № ВР-

25/07.10.2021г. 

Решение № 184 е 

прието при 

допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и 

материалния закон. 

Не са спазени 

разпоредбите на чл. 

26 от Закона за 

нормативните актове.      

3. Челопеч Протокол 

№ 31 от 

29.09.2021 

г. 

Решение 

264, 

относно 

т. 1 

- С т. 1 от Решение № 264 ОбС-Челопеч: 

Дава съгласие да се открие процедура по 

провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване, чрез предварително представяне на 

предложенията от участниците в деловодството 

на Община Челопеч с наименование „Продажба 

на имоти частна общинска собственост“ с 

предмет на търга:  

1. ПИ с идентификатор 80323.76.106, с 

площ от 2303 кв. м., с номер по 

предходен план 000619, находящ се в 

землището на село Челопеч; 

2. ПИ с идентификатор 80323.76.108, с 

площ от 2242 кв. м., с номер по 

предходен план 000619, находящ се в 

землището на село Челопеч; 

3. ПИ с идентификатор 80323.76.109, с 

площ от 1875 кв. м., с номер по 

предходен план 000825, находящ се в 

землището на село Челопеч; 

 
 

Заповед № ВР-

26/14.10.2021г. 

Решение № 264 е 

прието при 

допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила. Имотите не 

са включени в 

Годишната програма 

на Община Челопеч 

за придобиване, 

управление и 

разпорежсане с 

имоти и вещи 

общинска 

собственост.  



 


