
                                   
 

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

 

 

№  

 

 

Общинск

и 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. 

 
   Правец № 5 от заседание, провело се 

на 24.04.2020 г. 

 

Решение № 

84 

 

 

-  

 1. Дава 
съгласие да се 
продаде чрез 
публичен търг с 
тайно наддаване, 
общински 
недвижим имот – 
частна общинска 
собственост, 
представляващ 
Урегулиран 
поземлен имот 
(УПИ) II – 113 (втори 
отреден за имот с 
планоснимачен 
номер сто и 
тринадесет), целият 
с площ от 498 
(четиристотин 
деветдесет и осем) 

Заповед № 

ВР-

4/30.04.2020г. 

Имота предмет на 
разпореждане е актуван като 
държавен с АДС № 81 от 
10.12.1971г. на Софийски 
окръжен народен съвет. 
В случая е прието решение за 
разпореждане с имот - държавна 
собственост, от ОбС- Правец, в чието 
правомощията не е включена 
компетентност да приеме такова 
решение, поради което същото е 
незаконосъобразно. ОбС – Правец е 
излязъл извън кръга на 
правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС за 
разпореждане само с имоти, които 
са частна общинска собственост и не 
е предприел действия с оглед 
изясняване данните за 
собствеността на имота и неговото 
деактуване като държавен и 



кв.м., находящ се в 
кв. 16 
(шестнадесети) по 
плана за регулация 
на с. Джурово, 
община Правец, 
област Софийска, 
актуван с Акт за 
частна общинска 
собственост №3584 
- II/ 07.02.2020 год., 
вписан в Служба по 
вписванията – гр. 
Ботевград към 
Агенция по 
вписванията с вх. 
Рег. № 388 от 
13.10.2020 год., под 
№ 107, том II. 

2. 
Определя начална 
тръжна цена в 
размер на 7 470.00 
лв. (седем хиляди 
четиристотин и 
седемдесет лева) 
без ДДС, в 
съответствие с 
пазарната оценка, 
изготвена от 
независим 
оценител. 

3. Право 
на участие в търга 
имат физически и 
юридически лица, 
които са закупили 
тръжна 
документация за 
имота по т. 1 и са 
внесли в срок 
депозит, в размер 
на 10% от началнaтa 
тръжнa цена на 
имота по т. 2. 
4. Възлага на кмета 

актуване като общински преди 
постановяване на решението. 
 



на Община Правец 
да предприеме 
необходимите 
фактически и 
правни действия по 
организацията и 
провеждането на 
публичен търг с 
тайно наддаване за 
продажба на имота 
по т. 1 от това 
решение. 
 

 

 


