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Справка за оспорени или върнати решения на общински съвети за месец юни  2017 г. 

 

№  Общински съвет Протокол № Върнат

и 

решени

я 

Оспорени 

решения 

Предмет на решението Забележка 

1. Общински съвет - 

Ботевград  

Протокол № 

9/12.06.2017 

г. 

Решение 

№ 131 

не - ОбС – Ботевград обявява 

публичен търг с тайно 

наддаване за прокупко – 

продажба на  поземлен имот 

05815.302.21, находящ се в 

кв. 188, УПИ II по ПУП на 

гр. Ботевград. 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Ботевград, със Заповед № 

ВР-26/26.06.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. 

- Решението е в нарушение на материалния 

закон. Нарушена е разпоредбата на чл. 35, ал. 

1 от ЗОС във вр. с. чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 

109, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДС. 

 
2. Общински съвет - 

Ботевград  

Протокол № 

9/12.06.2017 

г. 

Решение 

№ 136 

не - ОбС дава съгласие главния 

архитект на общна Ботевград 

да одобри схема за 

поставяне на преместваем 

обект върху терен – частна 

общинска собственост. 

- дава съгласие теренът да 

сеотдаде под наем за срок от 

4 години. 

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Ботевград, със Заповед № 

ВР-25/26.06.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област 

- Решението е в нарушение на чл. 14, ал. 2, ал. 

3, ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 

от НРПУРОИ 

3.  Общински съвет - 

Ботевград 

21.06.2017 г. Решение 

№ 155 

не - дава съгласие да бъдат 

порехвърлени финансови 

средства в размер на 24 000 

лв. от бюджетната сметка на 

община Ботевград под 

формата на временен заем за 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет-Ботевград, със Заповед № 

ВР-28/29.06.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 20, ал. 3, т. 

2 и чл. 26 от ПОДОСВОА. 
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разплащане на разходи по 

проект „Предоставяне на 

социални услуги в община 

Ботевград” по ДБФП. 
4. Общински съвет – 

Божурище 

22.06.2017 Решение 

№ 121 

 

не - отменя решение 107 на 

ОбС Божурище. 

- безвъзмездно отстъпва 

право на ползване за срок от 

10 годии, помещение, част 

от масивна сграда УПИ VII-

143, кв. 14 

- дава съгласие да се отдаде 

под наем без търг или 

конкурс за 10 години на 

Сдружение „Ловно рибарско 

дружество Сокол”. 

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет- Божурище, със Заповед № 

ВР-27/29.06.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 14, ал. 1, ал. 

6 и ал. 8 от ЗОС. 

 

5. Общински съвет - 

Божурище 

08.06.2017 г. Решение 

№  110  

не  - увеличава местния бюджет 

в приходната част, параграф 

27-10 „такси от технически 

услуги” – с 2000 лв. 

- увеличава бюджета в 

разходната част Местна 

дейност 606 Ремонт и 

поддържане на улици в 

параграф 10-20 Външни 

услуги с 2000 лв. за 

извършване на насипни 

работи на ул. „Симеон 

Велики” в с. Хераково от 

трошен камък. 

- изпълнението възлага на 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет- Божурище, със Заповед № 

ВР-24/23.06.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. 

- Решението е в нарушение на чл. 60, ал. 1 от 

АПК, чл. 2, ал. 2, чл. 5, , чл. 34, ал. 1 Наредба 

2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно – транспортните системи на 

урбанизираните територии. 
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кмета в срок от 3 месеца от 

влизане в сила на решението. 

- допуска предварително 

изпълнение на решението от 

деня на приемането му съгл. 

Чл. 60, ал. 1  АПК. 

 
6. Общински съвет - 

Божурище 

08.06.2017 г. Решение 

№ 111 

не - увеличава местния бюджет 

в приходната част, параграф 

27-10 „такси от технически 

услуги” – с 18 000 лв. 

- увеличава бюджета в 

разходната част Местна 

дейност 606 Ремонт и 

поддържане на улици в 

параграф 10-30 Текущ 

ремонт с 18 000 лв. за 

ремонт на улица „Осми 

март” в гр. Божурище чрез 

полагане на един пласт 

асфалт с дебелина 4 см. 

- изпълнението възлага на 

кмета в срок от 3 месеца от 

влизане в сила на решението. 

 

- Решението е върнато за преразглеждане от 

Общински съвет- Божурище, със Заповед № 

ВР-23/23.06.2017 г. на Областния управител 

на Софийска област. 

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

5, , чл. 34, ал. 1 Наредба 2/29.06.2004 г. за 

планиране и проектиране на комуникационно 

– транспортните системи на урбанизираните 

територии. 

7. Общински съвет - 

Годеч 

 

 

 

 

31.05.2017 г. Решение 

№ 55 и 

Решение 

№ 56 

не Решение № 55: 

- отдаване под наем на 

общински нежилищен имот 

– стая 209 на II етаж, УПИ I 

– За Районна болница и 

поликлиника, кв. 63, за 

лечебно заведение за извън 

- Решения № 55 и № 56 са върнати  за 

преразглеждане от Общински съвет- Годеч, 

със Заповед № ВР-22/15.06.2017 г. на 

Областния управител на Софийска област. 

- Решения № 55 и № 56 са в нарушение на чл. 

8, ал. 9 от ЗОС. 
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болнична помощ, ул. 

Грамада 2, гр. Годеч чрез 

публично оповестен търг 

при първоначална цена 63,49 

лв. с ДДС. 

 

Решение № 56: 

- отдаване под наем на 

общински нежилищен имот 

– стая 210 на II етаж, УПИ I 

– За Районна болница и 

поликлиника, кв. 63, за 

лечебно заведение за извън 

болнична помощ, ул. 

Грамада 2, гр. Годеч чрез 

публично оповестен търг 

при първоначална цена 63,49 

лв. с ДДС. 

 
8. Общински съвет – 

Горна Малина 

 

Протокол № 

6/19.05.2017 

г. 

не Решение 

№ 56 

 - одобрява изготвената от 

лицензиран оценител 

пазарна оценка в размер на 

7 964,40 лв. с ДДС за УПИ V 

– 173, 175 в кв. 19 по 

регулационния план на с. 

Негушево; 

- упълномощава кмета да 

извърши процедура по 

продажба без търг или 

конкурс на собственика на 

УПИ V – 173, 175 – Петър 

Димитров Христов 

- Решението е оспорено пред 

Административен съд – София област, със 

Заповед № ОС-15/15.06.2017 г. на Областния 

управител на Софийска област. 

- Решението противоречи на параграф  42 от 

ПЗР на ЗИД на ЗОС. 
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