
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец ОКТОМВРИ 2020 г. 

 

 

№  

 

 

 

Общински 

съвет 

 

 

 

            

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 

1. 

 

  Ихтиман  Неприсъс
твено на 
подписка 
на 
01.10.202
0 година 

- 

 
Решение 

№ 147 
С Решение № 147 ОбС Ихтиман дава съгласие 

да се да се ограничи Разрешава на ДЗЗД 

„ДЗЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“ да 

възстанови асфалтовото покритие на път от 

общинската пътна мрежа на Община Ихтиман, 

/от Път I-8 до с. Огняново, общ. Елин Пелин в 

частта на община Ихтиман/. Пътният участък 

е съставен от следните имоти, които са 

общинска публична собственост:  

№ 10029.63.924, 10029.245.925, 10029.62.925, 

10029.264.929, 10029.262.929, 10029.255.929, 
10029.220.964, 10029.916.946, 

10029.917.946.  

Заповед № ОС-

2/19.10.2020 г. 

Неправилно приложение 

на материалния закон и 

процесуални правила, а 

именно: 

Решение № 147 не 

съдържа нито правно 

основание за издаването 

му, нито са изложени 

фактически основания, от 

които да е възможно да 

бъде изведена волята на 

органа. Неправилно 
прилагане на материалния 

закон, възлагайки 

извършване на строителство, 

без да са спазени 

изискванията на ЗОП. 
Липсата на мотиви, относно 



наложителното приемане на 

процесното решение на това 

основание – на подписка, без 

да е било предмет на 

заседания на постоянните 

комисии и без да е 

обсъждано от общинските 

съветници, е съществено 

нарушение, което води до 

неговата 

незаконосъобразност.  

 

2. Ботевград № 

11/13.10.202

0 г.  

Решение 

№ 238 и 

Решение 

№ 239 

- С Решение № 238 ОбС-Ботевград: Дава 

съгласие от собствени приходи на 

Община Ботевград да бъдат отпуснати 

финансови средства в размер до 11 000,00 

(единадесет хиляди) лева с включен ДДС 

за доставка и монтаж на детски 

съоръжения и ударопоглъщаща настилка 

за минипарк с детска площадка в кв. 

„Триъгълника“, с. Трудовец. 2. Възлага на 

Кмета на община Ботевград да извърши 

всички произтичащи по т. 1 действия. 
С Решение № 239 ОбС-Ботевград: Дава 

съгласие да бъдат отпуснат средства 2000 лв. 

от собствени приходи за дейности на 

Общинска организация на инвалидите – 

Ботевград.  

Заповед № ВР-

14/26.10.2020 г.  

Решения с № № 238 и 239 

са приети при неправилно 

приложение на 

материалния закон, а 

именно: неспазване на чл. 

128 от Закона за 

публичните финанси.  

 

 


