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

№  Общински съвет Протокол № Върнат

и 

решени

я 

Оспорени 

решения 

Предмет на решението Забележка 

1. Общински съвет - 

Ботевград  

Протокол № 

14/26.10.2017 

г. 

 

Протокол № 

13/28.09.2017 

г. 

Решение 

№ 315 

 

 

Решение 

№ 319  

и  

Решение 

№ 260  

са 

оспорени 

пред 

Админист

ративен 

съд – 

София 

област 

 

- Решение № 260 дава 

съгласие да се учреди 

безвъзмездно право на 

ползване на сдружение с 

нестопанска цел поземлени 

имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

- Решение № 315 ОбС – 

Ботевград разрешава да се 

изработи проект за ПУП – 

ПЗ с цел промяна на 

предназначението на имот за 

жилищни нужди, както и 

одобрява задание. 

 

- Решение № 319 ОбС – 

Ботевград потвърждава 

Решение № 260 на ОбС 

Ботевград. 

 

 

- Решение № 315 е върнато за преразглеждане 

от Общински съвет-Ботевград, със Заповед № 

ВР-48/09.11.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. Решение № 319 е в 

нарушение на материалния закон. Нарушена е 

разпоредбата на чл. 8, т.1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, 

ал. 1 и чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, както и Наредба 7 

за правила и нормативи на устройството на 

отделни видове територии и устройствени 

зони. 

 

- Решение № 260 е оспорено пред 

Административен съд – София област, със 

Заповед № 31/13.11.2017 г. Нарушена е 

разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от ЗФВС, чл. 73, 

ал. 1 от ППЗФВС във вр. чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

- Решение № 319 е оспорено пред 

Административен съд – София област, със 

Заповед № 31/13.11.2017 г. на основание чл. 

45, ал. 11 от ЗМСМА. 
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2. Общински съвет – 

Горна Малина  

Протокол № 

10/25.10.2017 

г. 

Решение 

№ 129 

не - ОбС дава съгласие да се 

измени уличната регулация 

по действащ регулационен и 

застроителен и кадастрален 

план на с. Макоцево. 

- разрешава да бъде 

изработен проект за ПУП 

 

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Горна Малина, със Заповед 

№ ВР-49/15.11.2017 г. на Областния 

управител на Софийска област 

- Решението е в нарушение на чл. 21, ал. 1, т. 

11 от ЗМСМА, чл. 20 и ал. 20а от ЗОЗЗ, във вр. 

чл. 30, ал. 8 от ППЗОЗЗ и във вр. чл. 134 от 

ЗУТ. 

3.  Общински съвет - 

Своге 

Протокол № 

40/20.11.2017 

г. 

Решение 

№ 536 

не - ОбС дава разрешение да се 

изработи ПУП – ПЗ на имот в 

м. Барите, с. Желен, за 

„жилищно строителство”, 

запазване на жилищната 

сграда и евентуално 

застрояване с нова..  

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Своге, със Заповед № ВР-

50/29.11.2017 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 21, ал. 1, т. 

11 от ЗМСМА, чл. 148, ал. 2 и ал. 4 и чл. 124а, 

ал. 2 от ЗУТ и Наредба 8 за обема и  

съдържанието. На устройствените планове. 

4. Общински съвет - 

Ихтиман 

Протокол № 

24/27.10.2017 

г. 

не Решение 

№ 355 е 

оспорено 

пред 

Админист

ративен 

съд – 

София 

област 

- ОбС Ихтиман представя 

поземлени имоти на 

Общински поземлен фонд за 

възстановяване правото на 

собственици на земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ. 

 

 

- Решението е оспорено пред 

Административен съд – София област, със 

Заповед № ОС-32/16.11.2017 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. 

 


