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РЕШЕНИЕ
№ 339
Сливница, 29.12.2017 г.

ОТНОСНО: Определяне на дневен ред за провеждане на заседанието на
ОбС на 29.12.2017 г.

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 13 гласа “за”, /от 13 присъстващи/
Общински съвет –Сливница
Р Е Ш И:
За провеждане на заседанието на 29. 12. 2017 г.Общински съвет - Сливница
определя следния ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
Вх.№ 104
ОТНОСНО: Отмяна на Р е ш е н и е № 326/30.11.2017 г.
от Протокол № 27 на Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на
земя от общинския Поземлен фонд, в землището на с. Алдомировци на
Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване на правото на
собственост по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на
наследниците на Свилен Славчев Спасов – вносител: Марин Павлов –
Председател на ОбС
Вх.№ 105 ОТНОСНО: Отмяна на Р е ш е н и е № 327/30.11.2017 г. от
Протокол № 27 на Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на земя от
общинския Поземлен фонд на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за
обезщетение на собственици по чл. 10 б, ал.1 и ал.6 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62от 2010г.) на наследниците на Станка Михайлова, Михал
Величков – вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС
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Вх.№ 106 ОТНОСНО: Отмяна на Р е ш е н и е № 328/30.11.2017 г. от
Протокол № 27 на Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на земя от
общинския Поземлен фонд, в землището на с. Алдомировци на Общинската служба
по земеделие, гр. Сливница за възстановяване на правото на собственост по §27, ал.
2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Кръстан Миланов
Иванов - вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС
Вх.№ 107 ОТНОСНО: Цялостно освобождаване на определени категории
лица на територията на община Сливница от заплащане на такса битови отпадъци за
2018 г.- вносител: Васско Стоилков - кмет
2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
3. Въпроси към кмета и отговори
4. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 340
Сливница, 29.12.2017 г.

ОТНОСНО: Отмяна на Р е ш е н и е № 326/30.11.2017 г. от Протокол №
27 на Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на земя от
общинския Поземлен фонд, в землището на с. Алдомировци на
Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване на
правото на собственост по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от
2010г.) на наследниците на Свилен Славчев Спасов

Мотиви: Със Заповед № ВР-54/15.12.2017 г. Областен управител на Софийска
област връща за ново обсъждане Решение № 326/30.11.2017 г. от Протокол № 27
на Общински съвет – Сливница, със следните мотиви:
„Решение № 326 на общински съвет - Сливница е взето в нарушение на
материалноправните разпоредби.
Общински съвет - Сливница е орган на местно самоуправление, който има
правомощието да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и
кметовете на райони и кметства съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, както и във
връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС.
Гореописаните имоти могат да бъдат предоставени на общинския поземлен
фонд за възстановяване правото на собственост на физически лица, когато са
налице основанията по § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на /ЗСПЗЗ/, а именно:
1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено
решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални
граници;
2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде
възстановена.
Процесните имоти са били предоставени на община Сливница на основание
чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ със задължение общината да ги стопанисва и
управлява. Съобразно чл. 19, ал. 3, изречение второ от ЗСПЗЗ във връзка с чл.
5, ал. 1 от ЗОС, общината е длъжна да актува имотите като общинска
собственост. В специалната императивна норма на чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ е
указано, че в акта за общинска собственост в графата „правно основание"
трябва да бъде посочено Протоколното решение на комисията, назначена от
директора на областна дирекция „Земеделие" по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.
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Към Протокол № 27 на общински съвет - Сливница не са приложени актове за
общинска собственост за гореописаните имоти. От това може да се направи извод, че
община Сливница не е изпълнила задължението си по чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ, във
връзка с чл. 5, ал. 1 от ЗОС, който гласи че „Общината удостоверява
възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост
върху имоти с акт за общинска собственост".
От гореизложеното следва, че Решение № 326/30.11.2017 г. на общински
съвет -Сливница е в противоречие с чл. 19, ал. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 5, ал. 1 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/ и следва да бъде отменено в цялост”.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, предвид
Заповед № ВР-54/15.12.2017 г. на Областен управител на Софийска област, след
проведено поименно гласуване, с 13 гласа “за” /от общ брой 13/, Общинският съвет
на община Сливница
Р Е Ш И:
Общински съвет - Сливница отменя свое Решение № 326/30.11.2017 г. от
Протокол № 27 на Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на земя от
общинския Поземлен фонд, в землището на с. Алдомировци на Общинската служба
по земеделие, гр. Сливница за възстановяване на правото на собственост по §27, ал.
2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Свилен Славчев
Спасов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 341
Сливница, 29.12.2017 г.

ОТНОСНО: Отмяна на Р е ш е н и е № 327/30.11.2017 г. от Протокол № 27
на Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на земя от
общинския Поземлен фонд на Общинската служба по земеделие, гр.
Сливница за обезщетение на собственици по чл. 10 б, ал.1 и ал.6 от ЗСПЗЗ и
§27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62от 2010г.) на наследниците на Станка
Михайлова, Михал Величков

Мотиви:Със Заповед № ВР-55/15.12.2017 г. Областен управител на Софийска
област връща за ново обсъждане Решение № 327/30.11.2017 г. от Протокол № 27
на Общински съвет – Сливница, със следните мотиви:
„Решение № 327 на общински съвет - Сливница е взето в нарушение на
материалноправните разпоредби.
Общински съвет - Сливница е орган на местно самоуправление, който има
правомощието да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и
кметовете на райони и кметства съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, както и във
връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС.
Гореописаните имоти могат да бъдат предоставени на общинския поземлен
фонд за възстановяване правото на собственост на физически лица, когато са налице
основанията по § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на /ЗСПЗЗ/, а именно:
1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено
решение на общинската служба по земеделие за признаване на
правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници;
2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
3. .
Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде
възстановена. Процесните имоти са били предоставени на община Сливница
на основание чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ със задължение общината да ги стопанисва
и управлява. Съобразно чл. 19, ал. 3, изречение второ от ЗСПЗЗ във връзка с
чл. 5, ал. 1 от ЗОС, общината е длъжна да актува имотите като общинска
собственост. В специалната императивна
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норма на чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ е указано, че в акта за общинска собственост в
графата „правно основание" трябва да бъде посочено Протоколното решение на
комисията, назначена от директора на областна дирекция „Земеделие" по чл. 19, ал. 2
от ЗСПЗЗ.
Към Протокол № 27 на общински съвет - Сливница не са приложени актове
за общинска собственост за гореописаните имоти. От това може да се направи извод,
че община Сливница не е изпълнила задължението си по чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ, във
връзка с чл. 5, ал. 1 от ЗОС, който гласи че „Общината удостоверява възникването,
изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за
общинска собственост".
От гореизложеното следва, че Решение № 327/30.11.2017 г. на общински съвет Сливница е в противоречие с чл. 19, ал. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 5, ал. 1 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/ и следва да бъде отменено в цялост.”
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, предвид
Заповед № ВР-55/15.12.2017 г. на Областен управител на Софийска област, след
проведено поименно гласуване, с 13 гласа “за” /от общ брой 13/, Общинският съвет
на община Сливница

Р Е Ш И:
Общински съвет - Сливница отменя свое Решение № 327/30.11.2017 г. от Протокол
№ 27 на Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на земя от
общинския Поземлен фонд на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за
обезщетение на собственици по чл. 10 б, ал.1 и ал.6 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62от 2010г.) на наследниците на Станка Михайлова, Михал
Величков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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РЕШЕНИЕ
№ 342
Сливница, 29.12.2017 г.

ОТНОСНО: Отмяна на Р е ш е н и е № 328/30.11.2017 г. от Протокол № 27 на
Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския
Поземлен фонд, в землището на с. Алдомировци на Общинската служба по
земеделие, гр. Сливница за възстановяване на правото на собственост по
§27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на
Кръстан Миланов Иванов

Мотиви: Със Заповед № ВР-56/15.12.2017 г. Областен управител на Софийска
област връща за ново обсъждане Решение № 328/30.11.2017 г. от Протокол № 27
на Общински съвет – Сливница, със следните мотиви:
„Решение № 328 на общински съвет - Сливница е взето в нарушение на
материалноправните разпоредби.
Общински съвет - Сливница е орган на местно самоуправление, който има
правомощието да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и
кметовете на райони и кметства съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, както и във
връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС.
Гореописаният имот може да бъде предоставен на общинския поземлен фонд
за възстановяване правото на собственост на физически лица, когато са налице
основанията по § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на /ЗСПЗЗ/, а именно:
1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено
решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални
граници;
2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде
възстановена.Процесният имот е бил предоставен на община Сливница на
основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ със задължение общината да ги стопанисва
и управлява. Съобразно чл. 19, ал. 3, изречение второ от ЗСПЗЗ във връзка с
чл. 5, ал. 1 от ЗОС, общината е длъжна да актува имота като общинска
собственост. В специалната императивна норма на чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ е
указано, че в акта за общинска собственост в графата „правно основание"
трябва да бъде посочено Протоколното решение на комисията, назначена от
директора на областна дирекция „Земеделие" по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.
Към Протокол № 27 на общински съвет - Сливница не е приложен акт за
общинска собственост за гореописания имот. От това може да се направи извод, че
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община Сливница не е изпълнила задължението си по чл. 19, ал. 3 от ЗСПЗЗ,
във връзка с чл. 5, ал. 1 от ЗОС, който гласи че „Общината удостоверява
възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост
върху имоти с акт за общинска собственост".
От гореизложеното следва, че Решение № 328/30.11.2017 г. на общински съвет
-Сливница е в противоречие с чл. 19, ал. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 5, ал. 1 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/ и следва да бъде отменено в цялост.”
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, предвид
Заповед № ВР-56/15.12.2017 г. на Областен управител на Софийска област, след
проведено поименно гласуване, с 13 гласа “за” /от общ брой 13/, Общинският съвет
на община Сливница

Р Е Ш И:
Общински съвет - Сливница отменя свое Решение № 328/30.11.2017 г. от
Протокол № 27 на Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на земя от
общинския Поземлен фонд, в землището на с. Алдомировци на Общинската служба
по земеделие, гр. Сливница за възстановяване на правото на собственост по §27, ал.
2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Кръстан Миланов
Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Марин Павлов/
Вярно:
/Р. Григорова/
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Препис !

РЕШЕНИЕ
№ 343
Сливница, 29.12.2017 г.

ОТНОСНО: Цялостно освобождаване на определени категории лица
на територията на община Сливница от заплащане на такса битови
отпадъци за 2018 г

Мотиви: С цел осигуряване на по-целесъобразно изразходване на
бюджетите на общинските училища и детски градини, функциониращи на територията
на община Сливница както и за подпомагане на образователните и възпитателни
процеси, осъществявани от тях, и на основание чл.8, ал.6 от Закона за местните
данъци и такси във вр. с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във вр. с чл.9 от Наредба №5 за определяне и
администриране на местните такси и цените на услугите, предоставяни от община
Сливница след проведено поименно гласуване, с 13 гласа “за” /от общ брой 13/,
Общинският съвет на община Сливница

Р Е Ш И:
1. Освобождава изцяло от заплащане на такса битови отпадъци за 2018
година следната категория лица - всички общински училища,
функциониращи на територията на община Сливница;

2. Освобождава изцяло от заплащане на такса битови отпадъци за 2018
година следната категория лица - всички общински детски градини,
функциониращи на територията на община Сливница;
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