
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец ФЕВРУАРИ 2021 г. 

 

 

№  

 

 

 

Общински 

съвет 

 

 

 

            

Протокол     

№ 

 

 

 

 
Върнато 

решени

е 

 

 

 

 

Оспорено 

решение 

 

 

 

 

Предмет на решението 

Запове

д на 

Област

ния 

управи

тел, 

издаден

а на 

основа

ние чл. 

45, ал. 

4 от 

ЗМСМ

А 

Основание за 

незаконосъобразност 

на 

върнатото/оспорено 

решение 

1 

 
Своге  № 21 от 

29.01.2021 

г. 

Решение 

№ 301  
- С Решение № 301 ОбС-Своге: 

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.   

  
 

Заповед 

№ 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.  
 

2 Ихтиман № 16 от 

29.01.2021 

г. 

Решение 

№ 194 

- С Решение № 194: 

ОбС-Ихтиман дава съгласие 

 1. 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. 2. Възлага на кмета на Община Ихтиман да издаде 

заповед и сключи договор за покупко- 

продажба на недвижимия имот въз основа на  

настоящото решение.  

Заповед 

№ 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 

уредба за прилагане 

на правните норми, 

послужили за 

приемане на 

решението. 
 

3

  

Мирково № 16 от 

28.01.2021 

г. 

Решение 

№ 233 

Решение 

№ 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  

Заповед 

№ 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 



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 

 

  

материална 

компетентност. 

4 Антон № 17 от 

28.01.2021 

г. 

Решение 

№ 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-земеделска, с  

площ 2 000 кв.м.. Възлага на кмета на Община  

Антон да предприеме необходимите действия  

 

Заповед 

№ 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, 

че имота е с отпаднало 

предназначение. 

5 Копривщица № 23 от 

28.01.2021 

г.  

- Решение 

№ 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 

– публична общинска собственост: Имот № 

38558.5.102, УПИ VII-788, кв. 56, адрес: гр. 

Заповед 

№  

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. 



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. 
 

 


