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

 

№  Общински съвет Протокол № Върнат

и 

решени

я 

Оспорени 

решения 

Предмет на решението Забележка 

1. Общински съвет - 

Сливница  

26.06.2017 г. Решение 

№ 291 

не - ОбС – Сливница възлага на 

кмета на община Сливница 

да организира провеждането 

на публично оповестен търг 

за язовир „Сливница, 

находящ се в гр. Сливница, 

представляващ публична 

общинска собственост и 

определя наемна начална 

цена – 1000 лева 

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Сливница, със Заповед № 

ВР-31/13.07.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. 

- Решението е в нарушение на материалния 

закон. Нарушена е разпоредбата на чл. 19, ал. 

1, т. 1 от Закона на водите, във връзка с чл. 

14, ал. 7 от Закона за общинската 

собственост. 

2. Общински съвет - 

Драгоман  

30.06.2017 г. Решение 

№ 114 

не - ОбС дава съгласие 

безвъзмездно да предостави 

за управление на Областна 

дирекция „Земеделие” – 

Софийска област имот – 

публична общинска 

собственост, находящ се на 

III етаж в административна 

сграда на община Драгоман.  

- ОбС упълномощава кмета 

на община Драгоман да 

издаде заповед и сключи 

договор.  

- Одобрява проекто – 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Драгоман, със Заповед № 

ВР-30/13.07.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област 

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

Закона за общинската собственост, защото не 

е включен в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост. 
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договора и извършва 

редакции. 

 
3.  Общински съвет - 

Костенец 

Протокол № 

13/12.07.2017 

г. 

Решение 

№ 109 

не - преобразуване на 

Общинско предприятие 

„Благоустройство и 

комунално стопанство” – гр. 

Костенец в 

„Благоустройство и 

комунално стопанство” 

ЕООД – гр. Костенец със 100 

% общинско имущество. 

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Костенец, със Заповед № 

ВР-32/21.07.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. 

- Решението е в нарушение на 

административнопроизводствените  правила. 

- Решението е в противоречие с чл. 27, ал. 4 

от ЗМСМА. Решение 109 не е взето с 

необходимия кворум общински съветници. 

 
4. Общински съвет – 

Самоков 

Протокол № 

28/22.06.2017 

Решение 

№ 978 

 

не - преобразува собствеността 

на УПИ – парцел II „за 

училище” в кв. 43, с. 

Ковачевци с построените в 

него сгради, от публична в 

частна общинска 

собственост и го обявява за 

частна общинска 

собственост. 

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет- Самоков, със Заповед № 

ВР-29/06.07.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. 

- Решението е в нарушение на материалниите 

и процесуални правила. 

- Решението противоречи на чл. 3, ал. 2 от 

ЗОС, във вр. чл. 78, ал. 1 от ЗДС, чл. 109, ал. 1 

и ал. 2 и чл. 112, ал. 1 от ППЗДС.  

5. Общински съвет - 

Самоков 

Протокол № 

28/22.062017 

г. 

не Решение 

№  979  

- ОбС упълномощава кмета 

на община Самоков да 

сключи анекс към договор 

ОПБ-138/16.07.2012 г. за 

безвъзмездно ползване на 24 

бр. общински помещения. 

Анексът да бъде със срок на 

действие 5 години. 

 

- Решението е оспорено пред 

Административен съд – София област, със 

Заповед № ОС-18/13.07.2017 г. на Областния 

управител на Софийска област. 

- решението е в нарушение на процесуалните 

правила. 

- Решението противоречи на чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС и чл. 16, ал. 1 и чл. 49, ал. 3 от Наредба 4 
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на ОбС Самоков За реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско 

имущество. 
6. Общински съвет - 

Ихтиман 

23.06.2017 г. не Решение 

№ 299 

- ОбС е решил да промени 

начинът на трйно ползване 

на поземлен имот 000523, 

находящ се в землището на 

с. Полянци, община 

Ихтиман. 

- ОбС обявява имота за 

частна общинска 

собственост, поради 

отпадане на публичния му 

характер по чл. 3, ал. 2, т. 1 

от ЗОС. 

- Решението е оспорено пред 

Административен съд – София област, със 

Заповед № ОС-17/13.07.2017 г. на Областния 

управител на Софийска област. 

- Решението противоречи на материалния 

закон. 

- Решението е в нарушение на чл. 6, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ. 

7. Общински съвет - 

Пирдоп 

Протокол № 

8/29.06.2017 

г. 

не Решение 

№ 100 

- ОбС дава съгласие за 

продажба на УПИ XIV – „За 

ОбС на БПС” в кв. 126 по 

плана на гр. Пирдоп чрез 

публичен търг с явно 

наддаване. 

- определя начална тръжна 

цена, без ДДС – 180 000 

лева, приема експертна 

оценка на лицензиран 

оценител и възлага на кмета 

на община Пирдоп да 

сключи договор за покупко – 

продажба със спечелилия от 

търга участник.  

- Решението е оспорено пред 

Административен съд – София област, със 

Заповед № ОС-19/21.07.2017 г. на Областния 

управител на Софийска област. 

- Решението противоречи на чл. 5, ал. 1 от 

ЗОС във вр. с РМС № 714/26.08.2016 г. 

 


