СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Общински съвет Чипровци:

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 20 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 218 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-4/29.02.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
73 от Протокол № 7/17.02.2016 г. на Общински съвет Чипровци. С него се определя
като хонорар възнаграждението на председателя на Общинския съвет в размер на 60 %
от възнаграждението на кмета на община Чипровци, без да са изложени мотивите за
реда и начина, по който колективния орган е определил възнаграждението и без да е
конкретизирал продължителността на работното време на председателя. В решението
следва да бъдат посочени съответни измерители за обема и за продължителността на
извършваната работа от председателя на общинския съвет в съвета и комисиите, въз
основа на които е определено и възнаграждението му. Решението е изменено от
общинския съвет с Решение № 90/29.02.2016 г.
2. Със Заповед № АК-04-11/01.07.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 168, в частта на имот под № 3 от таблицата, от Протокол № 14/22.06.2016 г. на
Общински съвет Чипровци. С посоченото решение е открита процедура за отдаване под
наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за една стопанска година без
търг или конкурс. Решението е незаконосъобразно по отношение на имот, описан под
№ 3 от таблицата, който е с начин на трайно ползване ливада, за който има специален
ред за отдаване под наем, съгласно чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, а именно само на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно
броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.
Решението е изменено от Общинския съвет с Решение № 176/20.07.2016 г.
3. Със Заповед № АК-04-23/01.12.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 239 от Протокол № 22/23.11.2016 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото

решение е приета пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител за сграда с
идентификатор 81390.501.338.2 – гараж в гр. Чипровци, ул. „Петър Парчевич” № 72 –
частна общинска собственост, като в т. 2 е дадено съгласие за продажба на описания
имот чрез публичен търг с явно наддаване. Имотът, предмет на решението, е част от
терен, отреден „за обект комплекс за здравеопазване”. С решение № 909/22.07.2015 г.
Общински съвет Чипровци е променил характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост на целия терен и е дал съгласие да бъде дарена част от
него на Министерство на здравеопазването за целите на проект по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, с условие, че при неизпълнение на проекта
от страна на министерството, настоящето решение остава без последствия. С
последващо решение за нуждите на същия проект е определен друг имот. По силата на
решение № 909/22.07.2015 г., след като за нуждите на проекта няма да се ползва терена
на поликлиниката, кметът на общината е следвало да издаде нов акт за публична
общинска собственост, като по този начин установи предишния статут на имота, който
така и е останал непроменен с оглед несбъдване на условието за промяната му.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 256/21.11.2016 г.

