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Справка за оспорени или върнати решения на Общински съвети за месец август 2017 г. 

 

№  Общински съвет Протокол № Върнат

и 

решени

я 

Оспорени 

решения 

Предмет на решението Забележка 

1. Общински съвет - 

Своге  

Протокол № 

34/26.07.2017 

г. 

Решение 

№ 449 

не - ОбС – Своге дава съгласие за 

провеждане на публичен търг с 

тайно наддаване за продажба 

на недвижим имот – частна 

общинска собственост, УПИ I – 

„Училище”, кв. 23 по ПУП на с. 

Томпсън, заедно с построената 

върху него триетажна масивна 

сграда. 

- одобрява продажна цена и 

упълномощава кмета да издаде 

заповед и сключи договор със 

спечелилия търга участник. 

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Своге, със Заповед № ВР-

33/03.08.2017 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

- Решението е в нарушение на материалния закон. 

Нарушена е разпоредбата на чл. 305, ал. 2 във 

връзка с чл. 305, ал. 1 от ЗПУО. 

 

2. Общински съвет - 

Самоков  

Протокол № 

29/20.07.2017 

г. 

Решение 

№ 1046 

не - ОбС дава съгласие да се 

отдаде под наем чрез конкурс 

сграда, находяща се източната 

част на двора на ОУ 

„Д.Дебелянов” – с. Говерадци. 

 

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Самоков, със Заповед № ВР-

34/03.08.2017 г. на Областния управител на 

Софийска област 

- Решението е в нарушение на чл. 78, ал. 1 от 

ЗДС, чл. 14, ал. 2, ал. 7 от ЗОС 

3.  Общински съвет - 

Своге 

Протокол № 

34/26.07.2017 

г. 

Решение 

№ 447 

не - дава съгласие да се отдаде под 

наем част от имот – частна 

общинска собственост за 

нуждите на общински 

ръководства на политическите 

партии, отговарящи на 

условията, предвидени в Закона 

за политическите партии.  

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Своге, със Заповед № ВР-

35/03.08.2017 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 14, ал. 4 във 

връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 31 от ЗПП. 
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4. Общински съвет - 

Своге 

Протокол № 

34/26.07.2017 

г. 

Решение 

№ 444 

не - дава съгласие да се учреди 

безвъзмездно право на 

ползване в полза на 

„Пенсионеро – инвалиден клуб 

„Желенска среща” с. Желен, 

върху част от имот – публична 

общинска собственост.  

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет- Своге, със Заповед № ВР-

36/03.08.2017 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 39, ал. 4 във 

връзка с чл. 39, ал. 1 от ЗОС. 

5. Общински съвет - 

Ботевград 

28.07.2017 г. Решение 

№ 240 

Решение № 

240 е 

оспорено 

пред 

Администр

ативен съд 

– София 

област 

- избира Росица Георгиева 

Милчева за заместник – 

председател на общински съвет 

– Ботевград.  

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет- Ботевград, със Заповед № ВР-

37/11.08.2017 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 10, ал. 3 от 

ПОДОСНКВОА. 

 

- Решението е оспорено пред Административен 

съд – София област, със Заповед № ОС-

21/29.08.2017 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 10, ал. 3 от 

ПОДОСНКВОА. 

6. Общински съвет - 

Пирдоп 

Протокол № 

9/27.07.2017 г. 

Решение 

№  118  

не  - приема експертната оценка на 

лицензиран оценител и дава 

съгласие да се учреди 

възмездно право на 

пристрояване, без търг или 

конкурс на сграда, 

представляваща жилищен блок, 

построен върху частна 

общинска собственост, 

находяща се в гр. Пирдоп, ул. 

„Иван Вазов” № 26 

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет- Пирдоп, със Заповед № ВР-

38/14.08.2017 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС. 

7. Общински съвет – 

Елин Пелин 

Протокол № 

27/27.07.2017 

г. 

Решение 

№ 613 

не - отменя свое Решение № 504 

по Протокол № 24/27.04.2017 г. 

- дава съгласие за безвъзмездно 

поставяне на рекламно-  

информационни елементи в 

срок от 5 години. 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет- Елин Пелин, със Заповед № ВР-

39/14.08.2017 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 57, ал. 3 от ЗУТ, 

чл. 12, ал. 3 във връзка с чл. 12, ал. 1 от ЗОС. 
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- възлага на кмета на общината 

да сключи договор за 

безвъзмездно поставяне на 

рекламно - информационни 

елементи. 

 

8. Общински съвет - 

Чавдар 

 

 

 

 

Протокол № 

24/16.08.2017 

г. 

Решение 

№ 272 

не - приема наследниците на Цачо 

Попхристов Василев, с 

признато и определено за 

възстановяване право на 

собственост върху земеделски 

земи в местността „Карагачето” 

и „Фурник”, да бъдат 

обезщетени с равностойни по 

площ и категория земи от 

Общински поземлен фонд. 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет- Чавдар, със Заповед № ВР-

40/31.08.2017 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

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

връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 5, ал. 1 от 

ЗОС.  

 

 


