
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец ЮЛИ 2022 г. 

 

 

№  

 

 

 

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. 

 
Ихтиман № 37  от  

30.06.2022 

г. 

Решение 

№ 544 

- Одобрява задание за изработване на ПУП – 

ИПР, изменение на границите на УПИ II-

156, общ. кв.3, с.Брънковци и обединение на 

УПИ XIV – 143 и УПИ XIX-143 в общ УПИ 

XIV – 143 кв.3 по КРП на с.Брънковци и по 

желание на собствениците. Предвижда се 

изменение на границите на УПИ II – 156, 

общ. от кв.3 и обединение на УПИ XVI-143 

и УПИ XIX-143 в общ УПИ XIV-143 кв.3 по 

КРП на с.Брънковци, общ.Ихтиман, 

обл.Софийска, като отпада предвидения 

тупик о.т.-24-о.т-23-о.т-22 

Разрешава изработване на ПУП – ИПР, 

изменение на границите на УПИ II – 156, 

общ. от кв.3 по плана на с.Брънковци и по 

желание на собствениците. Предвижда се 

Заповед № 

ВР-

11/14.07.2022 

г. 

Решение № 544 е 

прието при неправилно 

приложение на 

материалния закон и 

процедурните правила. 

Неправилно са 

приложени 

разпоредбите на Закона 

за устройство на 

територията /ЗУТ/, при 

липса на материална 

компетентност при 

нарушение 

разпоредбите на чл. 

124а от ЗУТ.  



изменение на границите на УПИ II – 156, 

общ. от кв.3 и обединение на УПИ XVI-143 

и УПИ XIX-143 в общ УПИ XIV-143 кв.3 по 

КРП на с.Брънковци,общ.Ихтиман, 

обл.Софийска, като отпада предвидения 

тупик о.т.-24-о.т-23-о.т-22 

 

2. Ихтиман № 37 от 

30.06.2022

г 

Решение 

№ 546 

- С Решение № 546 ОбС-Ихтиман 

 

Разрешава изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация, 

регулация в обхвата на УПИ XV – 43, кв.32 

по кадастралния и регулационния план на 

с.Бърдо, общ.Ихтиман, обл.София 

включващо и изменение на част от уличната 

регулация между о.т.44-о.т.-43. Одобрява 

задание за изработване на подробен 

устройствен план – план за регулация в 

обхвата на УПИ XV – 43, кв.32 по 

кадастралния и регулационен план на 

с.Бързо, общ.Ихтиман, обл.София. 

Заповед № 

ВР-

12/14.07.2022 

г. 

Решение № 546 е 
прието при неправилно 

приложение на 

материалния закон и 

процедурните правила. 

Неправилно са 

приложени 

разпоредбите на Закона 

за устройство на 

територията /ЗУТ/, при 

липса на материална 

компетентност при 

нарушение 

разпоредбите на чл. 

124а от ЗУТ. 
 


