
                                   
 

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

 

 

№  

 

 

 

Общинск

и съвет 

 

 

 

            

Протокол     

№ 

 

 

 

 

Върнато 

решение 

 

 

 

 

Оспорено 

решение 

 

 

 

 

Предмет на решението 

Заповед 

на 

Областни

я 

управител

, издадена 

на 

основание 

чл. 45, ал. 

4 от 

ЗМСМА 

Основание за 

незаконосъобразност 

на върнатото/оспорено 

решение 

1. 

 
Годеч  10 от 

30.11.2020 

г. 

Решение 

№ 105 
 

Решение 

№ 106 
 

-  С Решение № 105 ОбС-Годеч: 

Общински съвет – Годеч допуска изработване 

на проект за изменение на ПУП на град Годеч 

в кв. 132а, както следва:  Изменя се 

регулацията УПИ I – за младежки културен 

дом и УПИ II-1721 с площ 315 кв.м, УПИ III-

1720 с площ от 277 кв.м и УПИ IV-1720 с 

площ от 278 кв.м;  Образуват се нови УПИ I – 

за младежки културен дом с площ от 1890 кв.м 

и УПИ II- за паркинг и озеленяване с площ 

1900 кв.м;  Заличават се УПИ II-1721 с площ 

315 кв.м, УПИ III-1720 с площ от 277 кв.м и 

Заповед № 

ВР-

16/08.12.20

20 г. 

Решения № 105 и № 106 

са приети при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон – чл. 

124а, ал. 2, чл. 135, ал. 1 

и ал. 5 от ЗУТ, като 

общински съвет – Годеч 

е излязъл извън своята 

компетентност и 

правомощия и 

приемайки процесните 



УПИ IV-1720 с площ от 278 кв.м. 

 

С Решение № 106 ОбС-Годеч: 

Общински съвет – Годеч допуска изработване 

на проект за изменение на ПУП на град Годеч 

в квартал 32, както следва:  Изменя се 

регулацията на УПИ с № XII-124 и се образува 

нов УПИ с № XVIII-124;  Създава се нова 

задънена улица – тупик от о.т. 106а до о.т. 

106б. 

решения е иззел 

правомощията и 

функциите на друг 

орган, а именно кмета 

на община Годеч, в 

пряко нарушение на 

закона.  

Решение № 105 е взето 

и в нарушение на чл. 

134, ал. 9 от ЗУТ, 

доколкото не е 

поискано становище от 

министъра на 

културата.  
 

2. Сливница № 14 от 

03.12.2020 

г. 

Решение 

№ 126 
- С Решение № 126: 

ОбС-Сливница одобрява окончателен проект 

За Общ устройствен план на община  

Сливница 

Заповед № 

ВР-

17/11.12.20

20 г. 

Решение № 126 е 

прието при 

неспазване 

разпоредбите на ЗУТ 

/чл.127, ал.2, т.2/.  

Общински съвет – 

Сливница е одобрил  

окончателен проект за 

Общ устройствен 

план (ОУП) на 

община Сливница, 

който не е съгласуван 

без забележки от 

Общинският 

експертен съвет за 

устройство на 

територията при 

община Сливница, 

което се явява 



закононарушение 

3.  Самоков № 16 от 

26.11.2020 

г. 

Решение 

№ 581 
- С решение № 581 ОбС-Самоков променя т. 48 

от допълнителните видове услуги и цени за тях 

от Наредба № 12 за определяне на общинските  

такси и цени на услуги в община Самоков.  

Заповед № 

ВР-

18/11.12.20

20 г. 

Решение № 581 е 

прието при 

неспазване 

разпоредбите на чл. 

26 от ЗНА. Липсват 

доказателства, че са 

изпълнени 

разпоредбите на чл. 

26, ал. 2 от ЗНА. 

 


