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Справка за върнати и оспорени решения през месец ДЕКЕМВРИ 2017 г. 

№  Общински съвет Протокол № Върнат

и 

решени

я 

Оспорени 

решения 

Предмет на решението Забележка 

1. Общински съвет - 

Самоков  

Протокол № 

33/23.11.2017 

г. 

Решение 

№ 1178 

 

 

не - ОбС одобрява изготвена 

пазарна оценка и прекратява 

съсобственост 

 

 

- Решение № 1178 е върнато за 

преразглеждане от Общински съвет-Самоков, 

със Заповед № ВР-51/07.12.2017г. на 

Областния управител на Софийска област.  

- Решението е в нарушение на чл. 41, ал.2 от 

ЗОС 

2. Общински съвет – 

Самоков  

Протокол № 

33/23.11.2017 

г. 

Решение 

№ 1179 

не - ОбС одобрява изготвена 

пазарна оценка и прекратява 

съсобственост 

- Решение № 1179 е върнато за 

преразглеждане от Общински съвет-Самоков, 

със Заповед № ВР-52/07.12.2017г. на 

Областния управител на Софийска област. - - 

-Решението е в нарушение на чл. 41, ал.2 от 

ЗОС 

3.  Общински съвет - 

Самоков 

Протокол № 

33/23.11.2017 

Решение 

№ 1177 

не ОбС одобрява изготвена 

пазарна оценка и прекратява 

съсобственост  

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Своге, със Заповед № ВР-

53/07.12.2017 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

- - Решението е в нарушение на чл. 41, ал.2 от 

ЗОС 

4. Общински съвет – 

Сливница  

Протокол № 

27/30.11.2017 

г. 

Решение 

№326 

не ОбС предоставя за 

възстановяване имоти 

-Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Сливница, със Заповед № 

ВР-54/15.12.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. 
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- Решението е в нарушение на чл. 19, ал. 3 от 

ЗСПЗЗ във вр. чл. 5, ал. 1 от ЗОС и чл. 45г от 

ППЗСПЗЗ. 

5. Общински съвет – 

Сливница  

Протокол № 

27/30.11.2017 

г. 

Решение 

№327 

не ОбС предоставя на 

Общинска служба – 

Земеделие за възстановяване 

на имоти 

-Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Сливница, със Заповед № 

ВР-55/15.12.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 19, ал. 3 от 

ЗСПЗЗ във вр. чл. 5, ал. 1 от ЗОС и чл. 45г от 

ППЗСПЗЗ. 

6. Общински съвет – 

Сливница  

Протокол № 

27/30.11.2017 

г. 

Решение 

№328 

не ОбС предоставя за 

възстановяване имоти 

-Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Сливница, със Заповед № 

ВР-56/15.12.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 19, ал. 3 от 

ЗСПЗЗ във вр. чл. 5, ал. 1 от ЗОС и чл. 45г от 

ППЗСПЗЗ. 

7. Общински съвет – 

Ботевград 

Протокол № 

16/30.11.2017 

г. 

не Решение 

№334 

ОбС дава съгласие за 

продажба на имот 

-Решението е оспорено пред 

Административен съд – София област, със 

Заповед № ОС-33/19.12.2017 г. на Областния 

управител на Софийска област 
 


