СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ
за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Общински съвет Брусарци:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 18 бр.
Приети решения на общинския съвет общо 118 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1.Със Заповед № АК-04-3/12.01.2015 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 318 от Протокол № 48, прието на
заседание на Общински съвет Брусарци, проведено на 29.12.2014 г. С посоченото
решение общинският съвет приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Брусарци. С измененията са въведени такси за технически
услуги за издаване на заповед за: учредяване на право на прокарване от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; право на преминаване през
чужди поземлени имоти; осигуряване на достъп в недвижим имот. Правото на
преминаване и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти се учредява, когато не е
постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо
решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на кмета. Цената на
учреденото право се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ от комисия и се заплаща
преди издаване на заповедта на кмета и е недопустимо да е предварително
фиксирана, та било и в нормативен текст. Още по-малко е уместно да се смесва цена
на ограничено вещно право върху поземлен имот с такса за услуга, предоставяна от
общинската

администрация.

По същите

съображения, незаконосъобразна

е и

разпоредбата, с която се определя такса от 1.80 лева на един линеен метър за
учредяване право на преминаване през терени публична общинска собственост за
изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура. Решението е
отменено от общинският съвет с Решение № 326/26.01.2015 г.
2. Със Заповед № АК-04-3/12.01.2015 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 330 от Протокол № 49, прието на
заседание на Общински съвет Брусарци, проведено на 26.01.2015 г. С посоченото
решение общинският съвет открива процедура за отдаване под наем на помещения
за срок от 5 години чрез публично оповестен търг с явно наддаване. В Решението не

е посочена обаче наемната цена, която е съществен и задължителен елемент на
решението на административния орган. Съгласно чл. 14, ал. 8 от ЗОС, наемните
цени се определят от общинския съвет. Тази разпоредба задължава колективния
орган да определи цена със своето решение, което не е направено. Решението е
изменено от общинският съвет с Решение № 341/12.02.2015 г.

