
                                   
 

Справка за върнати и оспорени решения през месец СЕПТЕМВРИ 2022 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 

незаконосъобразност 

на върнатото/оспорено 

решение 

1. 

 
Костинброд № 45  от  

24.08.2022 

г. 

Решение 

№ 782 

/с 

изключен

ие на 

частта му 

относно 

ДГ 

„Пролет“ 

и ДГ 

„Виолина

“/ 

- С Решение № 782 ОбС-Костинброд дово 

сэглосие да се разпределят в групи децата в 

детските градини за учебната 2022/2023 г.  

Заповед № 

ВР-

14/07.09.2022 

г. 

Решение № 782 е 

незаконосъобразно /с 

изключение на частта 

му относно ДГ 

„Пролет“ и ДГ 

„Виолина“/. Прието е 

при неправилно 

приложение на 

Наредбата за 

финансирането на 

институциите в 

системата 

предучилищното и 

училищното 

образование – 

надвишава 



максимаблия брой деца, 

в група. 

2. Драгоман № 8 от 

26.08.2022 

г. 

Решение 

№ 137 

- С Решение № 137 ОбС-Драгоман 

разрешава изработването на ПУП-ПЗ за 

ПИ с идентификатори ПИ 51514.12.14 и 

ПИ 51514.12.16, находящи се в с. Несла, 

м. „Връх“, община Драгоман. Проектът 

да се изработи от правоспособни 

проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 

14.06.2001 г. за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове и 

Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила 

и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони. 

Одобрява задание за изработване на 

ПУП-ПЗ на поземлени имоти с 

идентификатори 51514.12.14 и 

51514.12.16 находящи се в с. Несла, м. 

„Връх“, община Драгоман. Възлага на 

Кмета на община Драгоман да проведе 

произтичащите от настоящото решение 

процедури по ЗУТ. 

Заповед № 

ВР-

15/12.09.2022 

г. 

Решение № 137 е 

прието при нарешуване 

материалния закон, а 

именно  - Закона за 

опазване на 

земеделските земи 

Правилника за 

прилагането му.  

3.  Драгоман № 8 от 

16.08.2022 

г. 

Решение 

№ 142 

- С Решение № 142 ОбС-Драгоман дава 

предварително съгласие за право на 

преминаване и поставяне на изброените 

в решението съоръжения на посочените 

имоти на Сдружение за дива природа 

„Балкани“, като след изграждането им 

стават собственост на Община 

Драгоман. 

Заповед № 

ВР-

16/12.09.2022 

г. 

Решение № 142 ОбС-

Драгоман е прието при 

нарешуване 

материалния закон, а 

именно  - Закона за 

общинската 

собственост и Закона за 

биологичното 

разнообразие. 

4.  Сливница № 35 от 

30.08.2022 

г. 

Решение 

№ 331, в 

- С т.IV от Решение № 331 ОбС-Сливница 
разрешава право на преминаване през 

Заповед № 

ВР-

т.IV от Решение № 331 

ОбС-Сливница е прието 

при нарешуване 



частта му 

по т. IV 

имоти собственост на община Сливница 

и общински пътища. 

17/15.09.2022 

г. 

материалния закон, а 

именно чл.192 от ЗУТ 

5. Златица № 45 от 

26.08.2022 

г. 

Решение 

№ 376 

- С Решение № 376 ОбС-Златица определя 

увеличение с 20% на месечното 

възнаграждение на Кмета на Община 

Златица, считано от 01.07.2022 г. Определя 

месечно възнаграждение на Председател на 

Общински съвет – Златица в размер на 90% 

от възнаграждението на Кмета на Община 

Златица, считано от 01.07.2022 г., при 

четиричасов работен ден. 

 

Заповед № 

ВР-

18/15.09.2022 

г. 

Решение № 376 ОбС-

Златица е прието при 

нарешуване 

процесуалните правила, 

а именно  - чл. 21, ал. 1 

т. 5 от ЗМСМА. 

 


