
                                   
 

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

 

№  

 

 

 

Общински 

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. 

 
Костинброд    № 32 от 

24.11.2021 

г. 

Решение 

№ 551 

 

- С Решение № 551 ОбС- Костинброд:  

 

Приема повторно върнатото от Областния 

управител на Софийска област решение № 

539, взето по протокол № 31 от заседание,  

проведено  на 27.10.2021г., като изменя и 

допълва същото, както следва: 

„т.1.Определя  имот № 309 /терен/ с площ 122 

кв.м., върху който има построена сграда 

/собственост на физическо лице/, попадащ в  

УПИ ХV-„За фурна и озеленяване“ в квартал 

26 по действащия план на с.Градец, община 

Костинброд, придобит на основание § 42 от 

ПЗР на ЗИД на Закона за общинската 

собственост (ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 36 

от 2006 г., в сила от 1.07.2006 г.), за частна 

общинска собственост. 

Заповед № ВР-

38/07.12.2021 г. 

Решение № 551 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и материалния 

закон, при неправилно 

позоваване на § 42 от 

ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

 



т.2.Възлага на кмета на община Костинброд да 

предприеме всички необходими действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

Настоящото решение да бъде изпратено на 

Областен управител – София област и на кмета 

на община Костинброд в 7-дневен срок от 

приемането му, съгласно чл. 22 ал, 1 от 

ЗМСМА. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 

14-дневен срок от датата на съобщаването му 

пред Административен съд София по реда на 

АПК.“ 

 

 

2. Сливница Протокол 

№ 26 от 

30.11.2021 

г. 

Решение 

№ 227 

- С Решение № 227 ОбС- Сливница:  

 

1. Разрешава изработване и процедиране на 

проект за ПУП – изменение на ПР и ПЗ в 

обхвата на УПИ XI – „За площад“ и УПИ Х – 

„Здравна служба“, в кв. 3, с. Алдомировци, 

съответно имот с идентификатор 

00223.500.855 и 00223.500.848 по ККР за 

урбанизираната територия на с. Алдомировци, 

съгласно мотивирано предложение-задание, 

като се предвижда част от съществуващите 

урегулирани поземлени имоти да се отредят с 

ново предназначение „За обществено 

обслужване  и търговия“. 

 

Заповед № ВР-

39/08.12.2021г. 

Решение № 227 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и материалния 

закон. Същото е 

гласувано в нарушение 

на разпоредбите на чл. 

124а, ал. 2 от ЗУТ, при 

липса на материална 

компетентност.      

3. Копривщица Протокол 

№ 36 от 

25.11.2021 

г. 

Решение 

№ 222 

- С Решение № 222 ОбС- Копривщица: 

„Чл. 28 от Раздел VII Цени за ползване 

на общинска земя от Наредба за цени на 

Заповед № ВР-

40/10.12.2021г. 

Решение № 222 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 



слуги на територията на община 

Копривщица, да бъде променен, както 

следва: 

Чл.28 Годишен наем за ползване на 

общинска земя, както следва: 

/1/  За мери, пасища и ливади от 

общински поземлен фонд за общо ползване 

от собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на 

БАБХ на стойност – 12,00 лв./дка годишен 

наем. 

/3/ За ползване на ниви до 10 дка. от 

общински поземлен фонд – 22,00 лв./ дка 

годишен наем. 

/4/ За индивидуално ползване на 

ливади от общински поземлен фонд – 

17,00лв./ дка годишен наем.“ 

 

правила и материалния 

закон, а именно – чл. 

26, ал. 3 от ЗНА.  

4. Копривщица Протокол 

№ 36 от 

25.11.2021 

г. 

Решение 

№ 227 

- С Решение № 227 ОбС- Копривщица: 

 

„Възлага на кмета на община Копривщица 

да започне процедура по замяна на част от 

имот в размер на 65 кв.м. от ПИ 

38558.2.394 – общинска собственост за 

адекватна част в размер на 65 кв.м. от ПИ 

38558.3.170 – частна собственост за 

прилежаща улица.“ 

 

Заповед № ВР-

41/10.12.2021г. 

Решение № 227 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила, а именно – 

имота, предмет на 

решението, не е 

включен в Годишната 

програма на община 

Копривщица за 

придобиване, 



управление и 

разпореждане с имоти 

и вещи общинска 

собственост за 2021 г. 

5. Златица Протокол 

№ 32 от 

26.11.2021 

г. 

Решение 

№ 262 

- С Решение № 262 - Златица: 

. ОбС-Златица дава съгласие да се 

предостави под наем, без търг част – 2 кв. м. от 

ПИ с идентификатор 31044.504.616 по КККР 

на гр. Златица – публична общинска 

собственост на СНЦ „Футболен клуб 

Средногорец 2016“ за поставяне на 

преместваемо съоръжение – рекламен 

билборд.  

1.1. Дава съгласие да се предоставят под 

наем общински крайпътни стълбове по ул. 

„Гео Милев“ от о.т. 272 до о.т. 411 и на ул. 

„Вежен“ от о.т. 223 до о.т. 272 за поставяне на 

рекламни материали.  

1.2. Срок за предоставянето по .1 и т.1.1 

от настоящото Решение – 5 (пет) години 

2. Възлага на кмета на общината въз 

основа на Решението на ОбС-Златица и 

одобрена схема за поставяне от гл. архитект, 

да сключи писмен договор с Председателя на 

УС на ФК „Средногорец 2016“ по цени 

определени в чл. 26 , ал. 4, т. 9 от Наредбата за 

определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на 

Заповед № ВР-

42/13.12.2021г. 

Решение № 262 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила, а именно – 

имота, предмет на 

решението, не е 

включен в Годишната 

програма на община 

Златица за 

придобиване, 

управление и 

разпореждане с имоти 

и вещи общинска 

собственост за 2021 г.. 



община Златица.  

 

 
6. Ихтиман Протокол 

№ 28 от 

26.11.2021 

г. 

Решение 

№ 374 

- С Решение № 374 ОбС- Ихтиман: 

1.Одобрява пазарната оценка на земя – частна 

общинска собственост, съставляваща 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-384 

(втори, отреден за имот триста осемдесет и 

четири) в квартал 53 (петдесет и три) по 

регулационния  план на с. Черньово, община 

Ихтиман, Софийска област, целият с площ от 

888.72 кв.м (осемстотин осемдесет и осем цяло 

и седемдесет и два   квадратни метра), с 

пазарна стойност в размер на 4 845.60лв. 

(четири хиляди осемстотин четиридесет и пет 

лева и шестдесет ст.) лв., изготвена от инж. 

Огнян Илиев Стефанов – независим оценител 

на недвижими имоти със сертификат за 

оценителска правоспособност № 100100763 / 

14.12.2009 г. на Камарата на независимите 

оценители в България, по-голяма от данъчната 

оценка на имота съгласно удостоверение за 

данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с 

изх. № 7311002210/ 24.09.2021 г. 

2.30/тридесет/ на сто от постъпленията от 

продажбата да се използват за финансиране на 

изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура на 

територията на населеното място. 3.Възлага на 

кмета на община Ихтиман да издаде заповед и 

сключи договор за покупко-продажба на 

недвижим имот въз основа на настоящото 

решение. 

 

Заповед № ВР-

43/16.12.2021г. 

Решение № 374 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила, а именно – 

имотът, предмет на 

решението, не е 

включен в Годишната 

програма на община 

Ихтиман за 

придобиване, 

управление и 

разпореждане с имоти 

и вещи общинска 

собственост за 2021 г. 



7. Елин Пелин Протокол 

№ 33 от 

16.12.2021 

г. 

Решение 

№ 685 

- С Решение № 685 ОбС- Елин Пелин: 

 Одобрява задание за изработване на 

ПУП и дава разрешение за изработване на 

ПУП при следните условия:  

- ПУП-ИПР за изменение на вътрешна 

регулационна граница между УПИ VI389 и 

УПИ Vобщ, находящи се в кв. 20, по плана на 

с. Доганово, Община Елин Пелин; 

- Проектът за ПУП да се изработи в 

следните частни: 1) ПУП-План за регулация в 

три проектни екземпляра; 

- Проектът за ПУП следва да се 

изработи при спазване на действащата 

нормативна уредба по устройство на 

територията – Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. 

за обема и съдържанието на устройствените 

планове и Наредба №7 за ПНУОТВТУЗ от 

2003г.   

- Изработеният ПУП да се съгласува с 

„ВиК“ ЕООД и „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД.  

 

Заповед № ВР-

44/23.12.2021г. 

Решение № 685 е 

прието при допуснато 

нарушение на 

процесуалните 

правила. Същото е 

гласувано в нарушение 

на разпоредбите на чл. 

124а, ал. 2 от ЗУТ, при 

липса на материална 

компетентност.      

8. Костинброд Протокол 

№ 32 от 

24.11.2021 

г. 

- Решение с 

№ 551 
С Решение № 551 ОбС- Костинброд: 

Приема повторно върнатото от Областния 

управител на Софийска област решение № 

539, взето по протокол № 31 от заседание,  

проведено  на 27.10.2021г., като изменя и 

допълва същото, както следва: 

„т.1.Определя  имот № 309 /терен/ с площ 122 

кв.м., върху който има построена сграда 

/собственост на физическо лице/, попадащ в  

УПИ ХV-„За фурна и озеленяване“ в квартал 

26 по действащия план на с.Градец, община 

Костинброд, придобит на основание § 42 от 

ПЗР на ЗИД на Закона за общинската 

Заповед № ОС-

6/29.12.2021 г. 

Решение № 551 е 

прието при допуснати 

нарушения на 

процесуалните 

правила и материалния 

закон, при неправилно 

позоваване на § 42 от 

ПЗР на ЗИД на ЗОС. 

 



собственост (ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 36 

от 2006 г., в сила от 1.07.2006 г.), за частна 

общинска собственост. 

т.2.Възлага на кмета на община Костинброд да 

предприеме всички необходими действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

Настоящото решение да бъде изпратено на 

Областен управител – София област и на кмета 

на община Костинброд в 7-дневен срок от 

приемането му, съгласно чл. 22 ал, 1 от 

ЗМСМА. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 

14-дневен срок от датата на съобщаването му 

пред Административен съд София по реда на 

АПК.“ 

 

 

 

 


