
Справка за оспорени или върнати решения на Общински съвети за месец ноември 2016 г. 

№

  

Общински съвет Протокол № Върнати 

решения 

Оспорени 

решения 

Предмет на решението Забележка 

1. Общински съвет - 

Етрополе  

Протокол № 

15/25.10.2016 г. 

Решение 

№ 186 

не Дава съгласие да се извърши 

продажба чрез публичен търг с 

явно наддаване на недвижим имот, 

който попада във вилна зона 

Лопян. Видът на собствеността не 

е общинска, а  държавна и 

Общински съвет нямат право да се 

разпореждат с недвижимия имот.  

- Решението е върнато за преразглеждане от Общински 

съвет-Етрополе, със Заповед № ВР-44/10.11.2016г. на 

Областния управител на Софийска област 

 

2. Общински съвет – Елин 

Пелин 

Протокол № 

17/27.10.2016г. 

Решение 

№ 308 

не Отдаване под наем чрез 

провеждане на публично 

оповестен конкурс по реда на ЗОС, 

недвижим имот – публична 

общинска собственост,  с начин на 

трайно ползване „пасище, мера“.  

Отдаването под наем на 

горецитирания имот следва да се 

осъществи по процедура описа в 

чл. 24а, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

- Решението е върнато за преразглеждане от Общински 

съвет-Елин Пелин, със Заповед № ВР-45/10.11.2016г. 

на Областния управител на Софийска област 

 

3. Общински съвет - 

Самоков 

Протокол № 

17/27.10.2016г. 

Решение 

№ 582 

не Общински съвет Самоков, 

упълномощава кмета на община 

Самоков да сключи договор за 

отдаване под наем на общински 

обект, без да е предвидена 

процедура за провеждане на 

управлението по Закона за 

общинската собственост, а именно 

провеждане на търг или конкурс. 

- Решението е върнато за преразглеждане от Общински 

съвет-Самоков, със Заповед № ВР-46/10.11.2016г. на 

Областния управител на Софийска област 

 

4. Общински съвет - 

Самоков 

Протокол № 

17/27.10.2016г. 

Решение 

№№ 584 и 

585 

не Общински съвет Самоков  възлага 

на общинска администрация  да 

организира и проведе конкурс за 

отдаване под наем на имот – 

общинска собственост, за който в 

архива на Областна 

администрация на Софийска 

- Решението е върнато за преразглеждане от Общински 

съвет-Самоков, със Заповед № ВР-47/10.11.2016г. на 

Областния управител на Софийска област 

 



област е наличен акт за държавна 

собственост и не е проведена 

процедура по чл. 78 от ЗДС. 

5. Общински съвет - 

Костенец 

Протокол№ 

23/27.10.2016г. 

Решение 

№ 193 

не Дава съгласие за прокарване на 

оптична кабелна линия, като е 

нарушена правната норма на чл. 

67, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 

199 от ЗУТ. 

- Решението е върнато за преразглеждане от Общински 

съвет-Костенец, със Заповед № ВР-42/09.11.2016г. на 

Областния управител на Софийска област 

 

6. Общински съвет - 

Костенец 

Протокол№ 

23/27.10.2016г. 

Решение 

№ 195 

не Общински съвет в една и съща 

сесия изменя и допълва 

програмата за управление и 

разпореждане с общинско 

имущество с недвижим имот – 

общинска собственост и взема 

решение за отдаване под наем на 

същия, чрез провеждане на търг по 

реда на ЗОС, което действие на 

общински съвет е неправилно и 

незаконосъобразно. 

- Решението е върнато за преразглеждане от Общински 

съвет-Костенец, със Заповед № ВР-43/09.11.2016г. на 

Областния управител на Софийска област 

 

7.  Общински съвет -

Копривщица 

Протокол № 

13/27.10.2016г. 

не Решение № 

136 

Общински съвет дава съгласие за 

провеждане на търг за продажба 

на поземлени имоти, актувани по 

реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ,  която 

процедура противоречи на § 14от 

ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ. 

- Решението е оспорено пред Административен съд – 

София област, със Заповед № ОС-13/16.11.2016г. на 

Областния управител на Софийска област 

 

8. Общински съвет - 

Правец 

Протокол № 

10/28.10.2016г. 

не Решение № 

217 

Продажба на имот – частна 

общинска собственост, за който в 

архива на Областна 

администрация на Софийска 

област е наличен акт за държавна 

собственост и не е проведена 

процедура по чл. 78 от ЗДС. 

- Решението е оспорено пред Административен съд – 

София област, със Заповед № ОС-12/10.11.2016г. на 

Областния управител на Софийска област 

 

 

 

 

 


