
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец ЯНУАРИ - ЮНИ 2021 г. 

 

 

 

№ ОбС Протокол № Върнато 

решение 

Оспорено 

решение 

Предмет на решението Заповед на 

Областния 

управител, 

издадена на 

основание 

чл. 45, ал. 4 

от ЗМСМА 

Основание за 

незаконосъобразност 

на 

върнатото/оспорено 

решение 

Забележка 

1. Копривщи

ца 

22/17.01.2021 

г. 

№ 137 - Разрешава изработването на 

проект за ПУП-ИПР за XVII-

1600, кв.44 по плана на гр. 

Копривщица  /ПИ 38558.3.314 

по КК на гр. Копривщица/ с 

АЧОС 278/2017г. и XVIII-

1600, кв.44 по плана на гр. 

Копривщица  /ПИ 38558.3.316 

по КК на гр. Копривщица/ с 

АЧОС 279/2017 г.  

 

ВР-

1/04.01.2021 г. 
Решение № 137 е 

прието при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон – 

чл. 124а, ал. 2, като 

общински съвет – 

Копривщица е 

излязъл извън своята 

компетентност и 

правомощия и 

приемайки 

процесното решение е 

иззел правомощията и 

С Решение 

№ 138 от 

Протокол № 

23/28.01.2021 

г ОбС-

Копривщица 

отменя 

процесното 

решение.  



функциите на друг 

орган, а именно кмета 

на община 

Копривщица, в пряко 

нарушение на закона 

2.  Ихтиман 15/22.12.2020 

г 

№ 179 - ОбС-Ихтиман разрешава на 

„Ейч Би Минералс“ ООД да 

положат асфалтова настилка 

на път с начало от северното 

ухо на Пътен възел „Ихтиман“, 

намиращ се на 36-ти 

километър на автомагистрала 

Тракия, посока северозапад, 

преминавайки от ляво на 

язовир „Джуржин дол“, до 

находище „АЛИ“. 

ВР-

2/08.01.2021 г 
Решение № 179 е 

прието с 

неправилно правно 

основание, при 

противоречие с 

материалния и 

процесуалния 

закон: Цитираната 

норма /чл.21, ал. 1, 

т. 18 от ЗМСМА/, 

послужила за 

основание на 

Общински съвет-

Ихтиман за 

приемане на 

Решение № 179, е 

неотносима и не 

кореспондира с 

предмета му.  

Разрешаването за 

полагане на 

асфалтова настилка 

на път, попада в 

приложното поле на 

чл. 161, ал. 1 от 

Закона за 

устройство на 

територията /ЗУТ/. 

С Решение 

№ 182 от 

Протокол № 

16/29.01.2021 

г., ОбС-

Ихтиман 

отменя 

процесното 

решение 



Съгласно 

цитираната 

императивна норма 

възложител е 

собственика на 

имота. 

В представените 

документи, 

съпътстващи 

процесното 

решение, не е 

изяснен статута на 

пътя. Ако се 

приеме, че пътят е 

общинска 

собственост, то 

предметът на 

процесното 

решение, попада в 

приложното поле на 

Закона за 

обществените 

поръчки /ЗОП/. 

Съгласно чл. 3, ал. 1 

от ЗОП, обект на 

обществени 

поръчки е 

строителството, а 

чл. 5, ал. 2, т. 9 

определя кметовете 

на общини за 

публични 



възложители. 

3.  Сливница 14/03.12.2020 

г. 

- № 126 Одобрява окончателен проект  

За Общ устройствен план на община  

Сливница 

 

ОС-

1/04.01.2021 г. 
Заповед № ОС-

1/04.01.2021 г. е 

издадена на 

основание чл. 45, ал. 

8 от ЗМСМА 

 

4. Своге  21/29.01.2021 

г. 

№ 301 - Прекратява членството на  

Община Своге в сдружение 

„Асоциация „Общински гори“, като 

възлага на кмета на община  

Своге да предприеме 

съответните фактически 

и правни действия,  

в изпълнение на решението 

ВР-

3/08.02.2021 

г. 

Решение № 301 е 

прието при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон – 

чл. 21, ал. 1, т. 15, във 

вр. с чл.  27, ал. 4 и 

ал. 5 от ЗМСМА – 

липсва на поименно 

гласуване. 

С Решение 

№ 302 от 

Протокол № 

22/24.02.2021 

г, ОбС-Своге 

прегласува 

процесното 

решение.  

5. Ихтиман 16/29.01.2021 

г. 

№ 194 - ОбС-Ихтиман дава съгласие 

Да бъде извършена продажба на 

включения в програмата по чл. 

 8, ал. 9 от ЗОС,ПИ № 2914  

включен в УПИ II-2801, в кв. 

194,целият с площ 300 кв. м. по 

регулационния план на гр. 

 Ихтиман, при цена в размер на 

18 000 лв., с ДДС. 

Възлага на кмета на Община 

Ихтиман да издаде заповед и 

сключи договор за покупко- 

продажба на недвижимия имот  

въз основа на настоящото решение 

ВР-

4/12.02.2021 

г. 

Решение № 194 е 

прието при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон 

– чл. 35, ал. 3 от 

ЗОС и чл. 42, ал. 1, 

т. 1 и чл. 45, ал. 1 от 

НРПУРОИ – 

липсват писмени 

доказателства, 

обосноваващи 

правна и 

процесуална 

легитимация, 

изпълняващи 

нормативната 

С Решение 

№ 206 от 

Протокол № 

17/19.02.2021 

г. отменя 

процесното 

решение. 



уредба за прилагане 

на правните норми, 

послужили за 

приемане на 

решението. 
 

6. Мирково 16/28.01.2021 

г. 

№ 233 

№ 234 
- С решение № 233 ОбС-Мирково:  

Одобрява задание за изработване на 

ПУП-ПРЗ за  

ПИ 48324.200.1392 с проектен  

№ на квартал 100 и 

УПИ I-за отдих, чешма и 

озеленяване. 

Разрешава изработването на 

ПУП-ПРЗ, съгласно 

приложено задание 

С решение № 234 ОбС-Мирково:  

Одобрява задание за  

изработване на ПУП-ПРЗ за  

ПИ 48324.200.1383 с проектен  

№ на квартал 100 и 

УПИ I-за отдих, чешма 

 и озеленяване. 

Разрешава изработването на  

ПУП-ПРЗ, съгласно 

приложено задание 

ВР-

5/12.02.2021 

г. 

Решения с № № 233 и 

234 е прието при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон –

чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ. 

Решенията са приети 

при липса на 

материална 

компетентност. 

- С Решение 

№ 251 от 

Протокол № 

17/25.02.2021 

г. ОбС-

Мирково 

отменя 

Решение № 

234. 

- С Решение 

№ 251 от 

Протокол № 

17/25.02.2021 

г. ОбС-

Мирково 

отменя 

Решение № 

233. 

7.  Антон 17/28.01.2021 

г. 

№ 159 - С решение № 159 

ОбС-Антон обявява от  

публична общинска в 

частна общинска 

собственост ПИ с 

ид.№ 00504.279.18, находящ се 

в землището на с. Антон, м. 

Чифлика, трайно  

предназначение на територията-

ВР-

6/15.02.2021 

г. 

Решение № 159 е 

прието при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон – 

чл. 6, ал. 1, във вр. с 

чл. 3, ал. 2 от ЗОС – 

липса на 

доказателства за това, 

С Решение 

№ 173 от 

Протокол № 

18/25.02.2021 

г., ОбС-

Антон 

отменя 

процесното 

решение. 



земеделска, с  

площ 2 000 кв.м.. 

Възлага на кмета на Община  

Антон да предприеме 

необходимите действия  

 

че имота е с 

отпаднало 

предназначение. 

8. Копривщи

ца 

23/28.01.2021 

г. 

- № 145 Предоставя безвъзмездно 

право на ползване за срок от 

7 години на СНЦ „МИГ 

Пирдоп, Копривщица и 

Антон”, за целите на проект 

„Инициатива за 

популяризиране на местната 

идентичност и подхода 

ВОМР на територията на 

СНЦ „МИГ Пирдоп, 

Копривщица и Антон“", код 

на процедурата: 

BG06RDNP001-

19.476,подмярка 9.1“Помощ 

за подготвителни дейности в 

частта малки пилотни 

проекти на мярка 19 

„Водено от общностите 

местно развитие“ от 

Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 

г., на помещение от 12 кв.м. 

намиращо се в сутерена в 

дясно от стълбите с вход 

към залата без външни 

стени като част от сградата 

на Старото училище: имот – 

ОС-

2/22.02.2021 

г. 

Решение № 145 е 

прието при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон – 

липсват каквито и да 

е доказателства, 

относими към 

необходимата 

предпоставка, за да се 

приложи чл. 39, ал. 3 

от ЗОС. 

С Решение 

№ 157 от 

Протокол № 

24/25.02.2021 

г., ОбС-

Копривщица 

отменят 

процесното 

решение.  



публична общинска 

собственост: Имот № 

38558.5.102, УПИ VII-788, 

кв. 56, адрес: гр. 

Копривщица, ул. „Любен 

Каравелов“№17 – за 

създаване на изложение 

„Копривщенска 

съкровищница“. 

Дава съгласие Община 

Копривщица да предостави 

съфинансиране в размер на 

2000 лв. (две хиляди лева) 

на СНЦ „Местна 

инициативна група – 

Пирдоп, Копривщица и 

Антон” за реализиране на 

дейностите по проект 

„Инициатива за 

популяризиране на местната 

идентичност и подхода 

ВОМР на територията на 

СНЦ „МИГ Пирдоп, 

Копривщица и Антон“; 

Допуска предварително 

изпълнение на Решението от 

деня на приемането му, на 

основание чл. 60, ал.1 от 

АПК. 
 

9. Правец 2/25.02.2021 

г. 

№ 23 - С Решение № 23 ОбС-Правец: 

1. Дава съгласие да се продаде 

на Галя Георгиева Иванова, с 

ВР-

7/08.03.2021 

г 

Решение № 23 е 

прието при 

неправилно 

С Решение 

№ 43 от 

Протокол № 



постоянен адрес: община 

Правец, гр. Правец, ж.к. 

„Север“, бл. 108А, вх. А, ет.4, 

ап. 11, общински недвижим 

имот – частна общинска 

собственост, представляващ 

Апартамент №11 

(единадесети), в блок 108А 

(сто и осем А), вход А, етаж IV 

(четвърти), със застроена площ 

от 61.38 кв. м. (шестдесет и 

едно цяло тридесет и осем 

стотни кв.м.), състоящ се от 

две стаи, кухня и сервизно 

помещение, заедно с 

припадащото се избено 

помещение №11 (единадесет) 

със светла площ 11.29 кв. м. 

(единадесет цяло и двадесет и 

девет стотни кв. м.) и 3,56 % 

(три цяло и петдесет и шест 

стотни процента) от общите 

части на сградата, както и 

идеални части от правото на 

строеж върху мястото, в 

Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) I (първи) – За 

комплексно жилищно 

строителство (КЖС) и 

озеленяване, находящ се в кв. 

176 (сто седемдесет и шест), по 

действащия Подробен 

устройствен план (ПУП) – 

Плана за регулация (ПР) на гр. 

Правец, община Правец, 

приложение на 

материалния закон – 

чл. 37 от Наредба № 6 

за условията и реда за 

установяване на 

жилищни нужди, 

настаняване под наем 

и продажба на 

общински жилища на 

Община Правец, а 

именно -  отсъства 

доказателство, 

относно 

изпълнението на 

изискванията на 

горецитираната 

правна норма, 

изречение второ, а 

именно – липсва 

данъчната оценка на 

имота 

3/18.03.2021 

г. ОбС-

Правец 

отменя 

процесното 

решение.  



област Софийска, актуван с 

Акт за частна общинска 

собственост (АЧОС) № 3923-

II/ 13.01.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 67 от 

15.01.2021 год., под № 49 том 

I. 

2. Определя цена в размер на 

27 430.00 лв. без ДДС 

(необлагаема), в съответствие 

с пазарната оценка, изготвена 

от независим оценител. 

3. Възлага на кмета на община 

Правец да предприеме 

необходимите фактически и 

правни действия по 

организацията за продажба на 

имота по т. 1 от това решение, 

в съответствие с определената 

по т. 2 цена. 
10 Правец 2/25.02.2021 

г. 

№ 24 - С Решение № 24 ОбС-Правец: 

1. Дава съгласие да се продаде 

на Албена Василева Петрова, с 

постоянен адрес: с. Трудовец, 

община Ботевград, ул. 

„Републиканска“ № 33, 

общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, 

представляващ Апартамент 

№11 в блок 403, вход А, етаж 

IV със застроена площ от 67,35 

кв.м., състоящ се от две стаи, 

кухня и сервизно помещение, 

ВР-

8/08.03.2021 

г. 

Решение № 24 е 

прието при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон – 

чл. 37 от Наредба № 6 

за условията и реда за 

установяване на 

жилищни нужди, 

настаняване под наем 

и продажба на 

общински жилища на 

Община Правец, а 

С Решение 

№ 44 от 

Протокол № 

3/18.03.2021 

г. ОбС-

Правец 

отменя 

процесното 

решение 



заедно с припадащите се 

избено помещение № 11 със 

светла площ 10,41 кв.м., 

таванско помещение № 11 с 

площ 8,64 кв.м. и 4,07 % от 

общите части на сградата, 

както и идеални части от 

правото на строеж върху 

мястото, в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) I – КЖС 

и озеленяване, находящ се в 

кв. 127, по действащия ПУП – 

ПР на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 1203 

- II/11.04.2014 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 846 

от 15.04.2014 год., под № 109 

том III, парт. 

2. Определя цена в размер на 

23 950.00 лв. без ДДС 

(необлагаема), в съответствие с 

пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

3. Възлага на кмета на община 

Правец да предприеме 

необходимите фактически и правни 

действия по организацията за 

продажба на имота по т. 1 от това 

решение, в съответствие с 

определената по т. 2 цена. 

именно -  отсъства 

доказателство, 

относно 

изпълнението на 

изискванията на 

горецитираната 

правна норма, 

изречение второ, а 

именно – липсва 

данъчната оценка на 

имота. 

 

11 Пирдоп 3/25.03.2021 Решение - С Решение № 40 ОбС-Пирдоп:  ВР- Решения № № 40 и 43 -С Решение 



г. № 40  

Решение 

№ 43 

1.Одобрява представеното 

Задание, изготвено по реда на 

чл. 125 от Закона за устройство 

на територията, с което се 

обосновава необходимостта за 

изработването на плана в 

обхвата на поземлен имот с 

идентификатор 56407.138.23 

по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на 

Община Пирдоп, одобрени със 

Заповед № РД-18-

52/21.06.2016г. и съдържа 

информация за сроковете и 

етапите за изработване; 

2.Разрешава на „АР ПИ ЕС“ 

ЕООД, ЕИК 206219113, 

представлявано и управлявано 

от Христо Иванов Близнаков 

със седалище и адрес на 

управление гр. София, , 

Община Столична , Район 

Люлин, ул. Луи Пастьор № 30 

в качеството и на 

заинтересувано лице – 

собственици на поземления 

имот за своя сметка да 

изработи проект за подробен 

устройствен план – план за 

застрояване в обхват поземлен  

имот с идентификатор 

56407.138.23 по кадастралната 

карта и кадастралните 

регистри на Община Пирдоп, 

одобрени със Заповед № РД-

9/06.04.2021 

г. 

са приети при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон – 

допуснати 

съществени 

процесуални 

нарушения.  

Решенията са 

гласувани и приети от 

ОбС-Пирдоп, при 

липса на материална 

компетентност и в 

нарушение на 

разпоредбите на чл. 

124а, ал. 2 от ЗУТ, 

където е 

регламентирано, че 

разрешение за 

изработване на ПУП 

на част от 

урбанизирана 

територия в обхват до 

един квартал, се дава 

със заповед на кмета 

на общината, по 

предложение на 

главният архитект 

№ 49 от 

Протокол № 

4/12.04.2021 

г. ОбС-

Пирдоп 

отменя 

Решение № 

40; 

- С Решение 

№ 50 от 

Протокол № 

4/12.04.2021 

г. ОбС-

Пирдоп 

отменя 

Решение № 

43; 



18-52/21.06.2016г. 

 

С Решение № 43 ОбС-Пирдоп:  

1.Одобрява представеното 

Задание, изготвено по реда на 

чл. 125 от Закона за устройство 

на територията, с което се 

обосновава необходимостта за 

изработването на плана в 

обхвата на поземлен имот с 

идентификатор 56407.140.379 

по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на 

Община Пирдоп, одобрени със 

Заповед № РД-18-

52/21.06.2016г. и съдържа 

информация за сроковете и 

етапите за изработване; 

2.Разрешава на И.Н.Филчев, с 

постоянен адрес в гр. Пирдоп, 

ул. Димитър Савов в 

качеството и на 

заинтересувано лице – 

собственик на поземления 

имот за своя сметка да 

изработи проект за подробен 

устройствен план – план за 

застрояване в обхват поземлен  

имот с идентификатор 

56407.140.379 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на 

Община Пирдоп, одобрени със 

Заповед № РД-18-

52/21.06.2016г. 



 

12 Годеч № 3 от 

14.04.2021 г., 

в частта му 

относно т. 2 и 

т. 3 

№ 42 - С Решение № 42 ОбС- 

Годеч ………..“т. 2 дава  

съгласие да се предоставят за 

безвъзмездно управление в 

полза на ДА „Електронно 

управление“ към  

МС 6 кв.м. от следното 

 помещение: стая № 202, 

 цялата с площ от 15,86 

 кв.м., находяща се на втория 

 етаж в сградата на Община  

Годеч – публична  

общинска собственост. Т. 3.  

Възлага на г-жа  

Станислава Балабанова –  

за кмет на Община Годеч,  

да издаде заповед и да  

сключи договор за  

безвъзмездно управление на  

част от помещението, описано 

в т. 2 от настоящото решение,  

за срок от 10 години“ 

ВР-

10/27.04.202

1г. 

Решение № 42 е 

прието при 

съществени 

процесуални 

нарушения и 

неправилно 

приложение на 

материалния закон. 

Имотът, предмет на 

процесното решение е 

включен в Решение 

№ 37 от Протокол № 

3/14.04.2021 г., с 

което ОбС-Годеч 

приема актуализация 

на Програмата за 

управление и 

разпореждане с имоти 

общинска 

собственост през 2021 

г. Налице е 

нарушение на 

материалноправните 

и процесуалните 

изисквания на 

ЗМСМА и АПК, 

доколкото Решение 

№ 37 не е влязло в 

законова сила.  

Не са налице и 

мотивите, довели до 

цитирането на чл. 60 

от АПК, относно 

предварителното 

С Решение 

№ 48 от 

Протокол № 

4/07.05.2021 

г., ОбС-

Годеч изменя 

процесното 

решение. 



изпълнение на 

Решение № 42 – 

липсва обосновка и 

доказателства, за 

наличие на някоя от 

предпоставките в тази 

норма, налагащи 

приложението й. 

13 Костинброд 22/21.04.2021 

г. 

№ 408 

№ 409 

- С Решение № 408 ОбС- 

Костинброд:  

Общински съвет - 

Костинброд дава съгласие за 

поемане на дългосрочен 

дълг от община Костинброд, 

за финансиране на проект: 

„Изпълнение на мерки за 

повишаване на енергийната 

ефективност на сградата на 

I-во ОУ "Васил Левски" с 

адрес ул. "Стара планина" 

№1 /сграда с идентификатор 

38978.900.1008.1 и 

идентификатор 

38978.900.1008.3/, гр. 

Костинброд“ при следните 

параметри……………… 

 
С Решение № 409 ОбС-

Костинброд: 

Общински съвет - 

Костинброд дава съгласие 

за поемане на дългосрочен 

дълг от община 

ВР-

11/05.05.202

1 г. 

Решения с № № 408 и 

409 са приети при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон 

– допуснати 

съществени 

процесуални 

нарушения.  

Към приложените 

писмени 

доказателства към 

Решение № 408 и 

Решение № 409  

липсват данни от 

които да е видно, че 

са изпълнени 

императивните 

норми на чл. 15, ал. 

2 и ал. 3 от Закона 

за общинския дълг. 

С Решение 

№ 426 от 

Протокол № 

25/28.05.2021 

г., ОбС-

Костинброд 

отменя 

процесните 

решения.  



Костинброд, за 

финансиране на проект: 

„Изпълнение на мерки за 

повишаване на енергийната 

ефективност на сградата на 

II-ро ОУ "Васил Левски" с 

адрес ул. "Сг.Стамболов" 

№7 /сграда с 

идентификатор 

38978.900.234.1, 

38978.900.234.2, 

38978.900.234.3/, 

гр.Костинброд“ при 

следните параметри:……  

14 Етрополе 20/05.05.2021 

г 
№ 270 - С Решение № 270 ОбС- 

Етрополе:  

Дава съгласие да се извърши 

продажба на недвижим имот 

– частна общинска 

собственост, актуван с АОС 

№ 505/20.05.2002 г., вписан 

в Служба по вписванията - 

Етрополе под № 181, том II, 

вх. Рег. № 467, н. дело № 

351, партида 1328 от 

20.08.2009, представляващ:  

Урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ VI - 1697, квартал 

169 по подробния 

устройствен план на гр. 

Етрополе, целият с площ от 

ВР-

12/18.05.2021

г. 

Решение № 270 е 

прието при 

съществени 

процесуални 

нарушения и 

неправилно 

приложение на 

материалния закон.  

Съгласно чл. 41,               

ал. 2 от Закона за 

общинската 

собственост, 

разпоредителните 

сделки с имоти или с 

вещни права върху 

имоти – общинска 

собственост, се 

извършват по пазарни 

С Решение 

№ 284 от 

Протокол № 

21/27.05.2021 

г., ОбС-

Етрополе 

изменя 

процесното 

решение 



648  кв.м., като продажбата 

се извърши без провеждане 

на публичен търг или 

конкурс, на собственика на 

законно построената 

масивна жилищна сграда – 

Генади Николов Василев. 

Приема продажбата на 

имота описан в т. 1 да се 

извърши на база данъчната 

оценка  на имота – сума в 

размер на 3244.20 /три 

хиляди двеста и четиридесет 

и четири и 0.20/ лева. 

3. Възлага на Кмета на Община 

Етрополе да предприеме 

необходимите действия по 

произтичащите от горното 

решение процедури по Закона за 

общинската собственост 

цени, но не по-ниски 

от данъчните им 

оценки. В 

конкретния случай 

данъчната оценка на 

земята е по-висока от 

пазарната цена, 

определена от 

независимия 

оценител 

 

  

 


