
                                   
 

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

 

 

№  

 

 

 

Общински 

съвет 

 

 

 

            

Протокол     

№ 

 

 

 

 

Върнато 

решение 

 

 

 

 

Оспоре

но 

решени

е 

 

 

 

 

Предмет на решението 

Заповед на 

Областния 

управител, 

издадена на 

основание 

чл. 45, ал. 4 

от ЗМСМА 

Основание за 

незаконосъобразност 

на върнатото/оспорено 

решение 

1. 

 
Челопеч № 47  от  

28.09.2022 

г. 

Решения с 

№ № 389 и 

390 – в 

частите, 

касаещи 

имоти, 

включени в 

държавния 

поземлен 

фонд. 

  

- С Решение № 389 ОбС-Челопеч: 

Дава съгласие Община Челопеч да 

придобие, чрез покупка правото на 

собственост, върху поземлени имоти 

находящи се в землище Челопеч, …., 

местност……, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед 

№РД-18-51/21.06.2016г. на изп. Директор на 

АГКК попадащи в МАСИВ № ….., както 

следва…….. 

С Решение № 90 ОбС-Челопеч: 

Дава съгласие Община Челопеч да 

придобие, чрез покупка правото на 

Заповед № 

ВР-

19/12.10.2022 

г. 

Решения № 389 и 390 – 

в частите, касаещи 

имоти, включени в 

държавния поземлен 

фонд, са 

незаконосъобразни, 

поради допуснати 

процесуални нарушения 

и неспазване на 

материалния закон. 

Имотите не са 

включени в Програмата 

за управление и 

разпореждане с имоти – 

общинска собственост 



собственост, върху поземлени имоти 

находящи се в землище Челопеч, местност 

….., по кадастрална карта и кадастрални 

регистри, одобрени със Заповед №РД-18-

51/21.06.2016г. на изп. Директор на АГКК 

попадащи в МАСИВ № …, както следва:….. 

 

за 2022 г. на ОбС-

Челопеч.  

 

2. Драгоман № 9 от 

30.09.2022 

г. 

Решения с 

№ № 167 и 

168 

- С Решение № 167, ОбС-Драгоман:  

НЕ ПРИЕМА Докладна записка с вх. 

№ 100-281/14.09.2022 г. от Андрей 

Алексиев Иванов – Кмет на община 

Драгоман, относно: Предоставяне на 

земи от ОПФ на основание чл.45ж, 

ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, а 

л.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ 

 

С Решение № 168, ОбС-Драгоман:  

НЕ ПРИЕМА Докладна записка с вх. 

№ 100-280/14.09.2022 г. от Андрей 

Алексиев Иванов – Кмет на община 

Драгоман, относно: Предоставяне на 

земи по ОПФ на основание чл.45ж, 

ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, 

ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

Заповед № 

ВР-

20/18.10.2022 

г. 

Решения с № № 167 и 

168 са 

незаконосъобразни, 

поради допуснати 

процесуални нарушения 

и неспазване на 

материалния закон-        

чл. 45ж от ППЗСПЗЗ 

 

https://web.apis.bg/p.php?i=299996&b=0#p5763644

