
1 
 

 

 

 

Справка за върнати и оспорени решения през месец АПРИЛ 2018 г. 

 

№  Общински съвет Протокол № Върнати 

решения 

Оспорени 

решения 

Предмет на решението Забележка 

1. Общински съвет – 

Самоков  

Протокол № 

40/19.04.2018 г. 

 

 

 

 

Решение 

№1396 

С Решение № 1396 ОбС 

дава съгласие за 

сключване на анекси за 

отдаване под наем на 

имоти в к.к. Боровец 

 

 

Решение № 1396 е оспорено пред АССО със 

Заповед № ОС-4/30.04.2018 г. на Областния 

управител на Софийска област.  

2. Общински съвет – 

Горна Малина 

Протокол № 

2/09.03.2018 г. 

 

Решения 

№ 27, 

28,29, 30 

- С Решения № 27, 28, 29, 

30 ОбС дава съгласие за 

продължаване срока на 

договори без да бъда 

провежда тръжна 

процедура 

 

Решения № 27,28,29,30 са върнати на ОбС  за 

ново обсъждане със Заповед № ВР-

13/05.04.2018 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

3. Общински съвет – 

Годеч 

Протокол № 

3/30.03.2018 г. 

 

Решение 

№ 26 

- С Решение №26 ОбС 

възлага изготвянето на 

пазарна оценка за имот- 

държавна собственост 

Решение № 26 е върнато на ОбС  за ново 

обсъждане със Заповед № ВР-15/16.04.2018 г. 

на Областния управител на Софийска област. 
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4. 

Общински съвет – 

Горна Малина 

Протокол № 

2/09.03.2018 г. 

 

Решения 

№ 24, 25, 

26 

- С Решения № 24,25,26 

ОбС дава съгласие за 

продължаване срока на 

договори за земеделски 

земи без да бъда 

провежда тръжна 

процедура 

 

Решения № 24,25,26 са върнати на ОбС за 

ново обсъждане със Заповед № ВР-

14/05.04.2018 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

5. Общински съвет – 

Годеч 

Протокол № 

3/30.03.2018 г. 

 

Решение 

№ 25 

- С Решение №25 ОбС се 

разпорежда с имот, без 

да има приложен акт за 

общинска собственост 

Решение № 25 е върнато на ОбС за ново 

обсъждане със Заповед № ВР-16/16.04.2018 г. 

на Областния управител на Софийска област. 

6. Общински съвет – 

Годеч 

Протокол № 

3/30.03.2018 г 

Решение 

№ 27 

- С Решение №27 ОбС не 

е определил базисна 

цена за изчисляване на 

наемна цена за 100 кв.м. 

Решение № 27 е върнато на ОбС за ново 

обсъждане със Заповед № ВР-17/16.04.2018 г. 

на Областния управител на Софийска област. 

 

 

 

 


