
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец ДЕКЕМВРИ 2019 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. 

 

   Пирдоп № 2 от заседание, провело се на 

21.11.2019 г. 

 

Решение № 9 

 

 

- Приема задание, 

изготвено по 

реда на чл. 125, 

ал. 1 от ЗУТ за 

обект: 

„Закриване и 

рекултивация на 

депо за твърди 

битови 

отпадъци в 

землището на 

гр. Пирдоп, с 

ЕКАТТЕ 56407. 

Разрешава 

изработването 

на ПУП за 

обекта. 

Заповед № ВР-

19/09.12.2019 г. 

Към заданието за 

изработване на ПУП, не 

са представени 

доказателства за 

изпълнение на 

изискванията на чл. 125, 

ал. 7 от ЗУТ. Липсва 

съгласуване с РИОСВ. 

Не са представени 

доказателства за 

липсата на 

необходимост от 

становище на РИОСВ, 

съгласно чл. 125, ал. 8 

от ЗУТ. 



 

  

2. Самоков № 3 от заседание, провело се на 

18.12.2019 г. 

Решение № 33 - Дава съгласие 

да се проведе 

публичен търг с 

явно наддаване 

за продажба на 

3 броя 

общински 

недвижими 

имоти  

Заповед № ВР-

20/30.12.2019 г. 

Нарушение на 

материалния закон, а 

именно:  

- към датата на 

приемане на Решение № 

33, за имотите предмет 

на решението, са 

налични актове за 

държавна собственост;  

- липсва изпълнение на 

разпоредбата на чл. 78, 

ал. 1 от ЗДС и чл. 108 и 

сл. от ППЗДС; 

- И трите имота, 

предмет на Решение № 

33, попадат във вилна 

зона „Ярема“, в 

землището на с. 

Ковачевци, общ. 

Самоков, т.е. 

неправомерно са 

актувани, като 

общинска собственост, 

в противоречие на чл. 

58, ал. 5 от ЗОС, § 7 от 

ПЗР на ЗМСМА и § 42 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

3. Божурище № 18 от заседание, провело се на 

12.12.2019 г. 

Решение № 127 - Разрешава 

изработване на 

проект за ПУП-

ПП за 

елементите на 

техническата 

инфраструктура 

на линеен обект 

извън границите 

на 

Заповед № ВР-

21/30.12.2019 г 

-Не са изпълнени 

условията на чл. 124б, 

ал. 1 от ЗУТ.; 

- Липсват доказателства 

за наличието на 

одобрено задание по 

реда на чл. 124 от ЗУТ; 

- Липсва разрешение за 

изработване на ПУП, 



урбанизираната 

територия за 

осигуряване на 

транспортен 

достъп до имот 

№ 18174.15.97, 

местност 

„Новините“, с. 

Гурмазово, общ 

Божурище. 

във връзка с чл. 124а, 

ал. 1 от ЗУТ; 

- Липсват доказателства 

за съгласуване на 

заданието от РИОСВ, 

във връзка с чл. 125, ал. 

7 от ЗУТ. 

 

 

 

 


