
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец ДЕКЕМВРИ 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. 

 
Драгоман № 11  от  

28.11.2022 

г. 

Решениe № 

232 

  

- С Решение № 232 ОбС-Драгоман: 

 ОТКАЗВА Искане с вх. № 76-

0055/20.10.2022 г. от Станислава 

Пенева – Григорова – Председател на 

НЧ „Искра“ с. Круша. 

Заповед № ВР-

27/05.12.2022 г. 

Решениe № 232 e 

незаконосъобразно, 

поради допуснати 
процесуални нарушения 

/чл.59, ал. 2, т. 4 от 

АПК/.  
 

2. Драгоман № 11 от 

28.11.2022 

г. 

Решение № 

226 

- С Решение № 226 ОбС-Драгоман: 

Дава съгласие за отдаване под наем 

за срок от 5+5 години на 

земеделски имоти, изброени в 

решението.  

Заповед № ВР-

28/05.12.2022 г. 

Решениe № 226 e 

незаконосъобразно, 

поради допуснати 
процесуални нарушения 

и неспазване на 

материалния закон /три 
от изброените имоти в 

решението, не са 



включени в Годишната 

програма за управление 

и разпореждане с 
общински имоти на 

Община Драгоман/.  

 

3. Костенец № 12 от 
24.11.2022 

г. 

Решение № 
194 

- С Решение № 194 ОбС-Костенец:  

Дава съгласие да се отдаде под  

наем без провеждане на публичен търг 

или публично оповестен конкурс 

на „……” ЕООД, със седалище 

и адрес на управление ……….., 

следната движима вещ  - общинска 

собственост: специален автомобил 

……………….., за осъществяване на 

дейности за изпълнение функции на 

общината или за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно 

значение, за срока на изпълнение на 

дейностите, срещу заплащане на 

месечна наемна цена  в размер на …… 

лева, определена въз основа на пазарна 

оценка от независим лицензиран 

оценител. 
 

Заповед № ВР-
29/07.12.2022 г. 

Решениe № 194 e 
незаконосъобразно, 

поради допуснати 

процесуални нарушения 
и неспазване на 

материалния закон /чл. 

12, ал. 3 от ЗОС/.  

 

4. Челопеч № 50 от 
30.11.2022 

г. 

Решение № 
428 

- С Решение № 428 ОбС- Челопеч:  

Дава съгласие за реализация на 

проект „Зоокът – парк Корминеш“  

върху площ от 3000кв.в. – част 

 от поземлен имот 80323.78.110, 

 област София, община Челопеч, 

 с. Челопеч, вид собств. 

 Общинска частна, вид  

Заповед № ВР-
30/14.12.2022 г. 

Решениe № 428 e 
незаконосъобразно, 

поради допуснати 

процесуални нарушения 
и неспазване на 

материалния закон /чл. 

45, ал. 3 от ЗСПЗЗ/.  
 



територия Урбанизирана, НТП За друг 

вид застрояване, площ 6632 кв. м, с 

тар номер 001717, съгласно одобрените 

КККР на землище Челопеч. 
  

5. Златица № 48 от 

30.11.2022 
г. 

Решение № 

417 

- С Решение № 417 ОбС-Златица: 

Дава съгласие за провеждане на търг 
за отдаване под наем на общински 

терен – 20 кв.м., кв. 39 /УПИ I-984 по 

регулационния план на гр. Златица/. 

Заповед № ВР-

31/16.12.2022 г. 

Решениe № 412 e 

незаконосъобразно, 
поради допуснати 

процесуални нарушения 

/терена не е включен в 

Годишната програма за 
управление и 

разпореждане с 

общински имоти на 
Община Златица/.  

 

6. Долна баня № 9 от 

01.12.2022 
г. 

Решение № 

103 

- С Решение № 103 ОбС-Долна баня: 

ДАВА - съгласие за отдаване под наем 
на  части от имот, публична общинска 

собственост, за срок от 10 години чрез 

публично оповестен търг, а именно  - 1.5 
кв.м. във фоайето на първия етаж на 

сградата на Община Долна баня (имот с 

идентификатор 22006.502.1040.1 по КК 

и КР на гр. Долна баня) за поставяне на 
банкомат при първоначална тръжна 

цена 31,95  лв/на месец /без ДДС/. 

 
 

Заповед № ВР-

32/19.12.2022 г. 

Решениe № 103 e 

незаконосъобразно, 
поради допуснати 

процесуални нарушения 

/не е включен в 
Годишната програма за 

управление и 

разпореждане с 

общински имоти на 
Община Златица /.  

 

7. Драгоман № 10 от 

28.10.2022 

г. 

- Решени

е № 176 

С Отменя решение № 173 от Протокол 

№ 9 от 30.09.2022г., считано от 

01.11.2022 г.Разрешава преместването 
на четвърта група от населено място с. 

Габер в основната сграда в град 

Драгоман. Възлага на директора на ДГ 

Заповед № ОС-

5/08.12.2022 г 

Решениe № 176 e 

незаконосъобразно, 

поради допуснати 
процесуални нарушения 

и неспазване на 



„Радост“ под контрола на кмета на 

община Драгоман да изпълни взетото 

решение Решение № 176 ОбС-Долна 
баня 

материалния закон /чл. 

45, ал. 11/ 

 


