
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец АПРИЛ 2021 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 

незаконосъобразнос

т на 

върнатото/оспорено 

решение 

1 

 
Пирдоп  № 3 от 

25.03.2021 

г. 

Решение 

№ 40  

Решение 

№ 43 

- С Решение № 40 ОбС-Пирдоп:  

1.Одобрява представеното Задание, изготвено по 

реда на чл. 125 от Закона за устройство на 

територията, с което се обосновава необходимостта 

за изработването на плана в обхвата на поземлен 

имот с идентификатор 56407.138.23 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-

52/21.06.2016г. и съдържа информация за сроковете 

и етапите за изработване; 

2.Разрешава на „АР ПИ ЕС“ ЕООД, ЕИК 206219113, 

представлявано и управлявано от Христо Иванов 

Близнаков със седалище и адрес на управление гр. 

София, , Община Столична , Район Люлин, ул. Луи 

Пастьор № 30 в качеството и на заинтересувано лице 

– собственици на поземления имот за своя сметка да 

Заповед № ВР-

9/06.04.2021 г. 

Решения № № 40 и 

43 са приети при 

неправилно 

приложение на 

материалния закон – 

допуснати 

съществени 

процесуални 

нарушения.  

Решенията са 

гласувани и приети 

от ОбС-Пирдоп, при 

липса на материална 

компетентност и в 

нарушение на 

разпоредбите на чл. 



изработи проект за подробен устройствен план – 

план за застрояване в обхват поземлен  имот с 

идентификатор 56407.138.23 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на Община Пирдоп, 

одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016г. 

 

С Решение № 43 ОбС-Пирдоп:  

1.Одобрява представеното Задание, изготвено по 

реда на чл. 125 от Закона за устройство на 

територията, с което се обосновава необходимостта 

за изработването на плана в обхвата на поземлен 

имот с идентификатор 56407.140.379 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-

52/21.06.2016г. и съдържа информация за сроковете 

и етапите за изработване; 

2.Разрешава на И.Н.Филчев, с постоянен адрес в гр. 

Пирдоп, ул. Димитър Савов в качеството и на 

заинтересувано лице – собственик на поземления 

имот за своя сметка да изработи проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване в обхват 

поземлен  имот с идентификатор 56407.140.379 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-

52/21.06.2016г. 

 
 

124а, ал. 2 от ЗУТ, 

където е 

регламентирано, че 

разрешение за 

изработване на ПУП 

на част от 

урбанизирана 

територия в обхват 

до един квартал, се 

дава със заповед на 

кмета на общината, 

по предложение на 

главният архитект.  
 

2 Годеч  № 3 от 

14.04.2021 

г., в частта 

му 

относно т. 

2 и т. 3 

Решение 

№ 42 

- С Решение № 42 ОбС-Годеч ………..“т. 2 дава съгласие да 

се предоставят за безвъзмездно управление в полза на ДА 

„Електронно управление“ към МС 6 кв.м. от следното 

помещение: стая № 202, цялата с площ от 15,86 кв.м., 

находяща се на втория етаж в сградата на Община Годеч 

– публична общинска собственост. Т. 3. Възлага на г-жа 

Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, да 

издаде заповед и да сключи договор за безвъзмездно 

Заповед № ВР-

10/27.04.2021г. 

Решение № 42 е 

прието при 

съществени 

процесуални 

нарушения и 

неправилно 

приложение на 

материалния закон. 



управление на част от помещението, описано в т. 2 от 

настоящото решение, за срок от 10 години“ 

Имотът, предмет на 

процесното решение 

е включен в Решение 

№ 37 от Протокол № 

3/14.04.2021 г., с 

което ОбС-Годеч 

приема актуализация 

на Програмата за 

управление и 

разпореждане с 

имоти общинска 

собственост през 

2021 г. Налице е 

нарушение на 

материалноправните 

и процесуалните 

изисквания на 

ЗМСМА и АПК, 

доколкото Решение 

№ 37 не е влязло в 

законова сила.  

Не са налице и 

мотивите, довели до 

цитирането на чл. 60 

от АПК, относно 

предварителното 

изпълнение на 

Решение № 42 – 

липсва обосновка и 

доказателства, за 

наличие на някоя от 

предпоставките в 

тази норма, налагащи 

приложението й.  

 


