СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
за периода 1 януари – 31 декември 2012 г.
Със заповеди на областния управител са върнати за ново обсъждане или оспорени пред
Административен съд – Монтана следните решения:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2012 г. до
31.12.2012 г. – 16 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 227 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1.Със Заповед № АК-02-1/02.03.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 76 в
частта на т. III от Протокол № 5, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено
на 22.02.2012 г. В изпълнение на правомощията си, произтичащи от Наредба № 2 от 15 март
2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси, общински съвет Чипровци, на основание чл. 19, ал.
1 приема решение, с което утвърждава критериите и начина за оценка и класиране на
кандидатите. В т. III на Решение № 76, общинския съвет е утвърдил критерий, който
противоречи на разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от Наредбата, а именно: седалище и адрес на
управление. За участниците в конкурса, чието седалище и адрес на управление е на територията
на община Чипровци се дават 10 точки, а за участниците, чието седалище и адрес на управление
е извън територията на община Чипровци – 5 точки. Съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредбата
общинските съвети не могат да включват в решението или документацията като критерии
условия или изисквания, които биха могли да доведат до предотвратяване, ограничаване или
нарушаване на конкуренцията. С посочения критерий Общински съвет Чипровци създава условия
за неравнопоставеност на участниците в конкурса. Решението е отменено от общинския съвет.
2.Със Заповед № АК-04-23/06.11.2012 г. е върнато за ново разглеждане Решение № 204
от от Протокол № 16, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на
24.10.2012 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие и възлага на кмета на
общината провеждането на публично оповестен търг за отдаване под наем на земеделски земи с
начин на трайно ползване пасища, мери. Чл. 37п от ЗСПЗЗ разрешава отдаването под наем или
под аренда на мерите и пасищата – общинска собственост само на земеделски стопани,
отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние за срок 5 години, или по искане на арендатора или
наемателя за по-кратък срок. Към докладната записка на решението липсват доказателства за
наличие на горните обстоятелства – заявление от земеделски стопани, отглеждащи пасищни
животни, или от поели задължение да ги поддържат лица, липсват актове за общинска
собственост. Решението е отменено от общинския съвет.
3.Със Заповед № АК-04-24/06.11.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 212 от
Протокол № 16, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 24.10.2012 г. С
посоченото решение Общински съвет Чипровци отдава под наем чрез публичен търг с явно
наддаване терен с площ 40 кв.м., публична общинска собственост, находящ се в с. Мартиново.
Така приетото решение на общинския съвет е без годен предмет. С него общинският съвет отдава
под наем терен, който не е индивидуализиран. В текста на решението е отразена само площта
му, а местонахождението – с. Мартиново, не е достатъчно за обособяването на имота от всички
останали имоти, които са публична общинска собственост и се намират в посоченото населено
място. Не става ясно за кои 40 кв.м. от кой имот е даденото съгласие за процедурата по отдаване
под наем. За да има валидно волеизявление на органа на местната власт е необходимо решение,
с което да се определят общите условия за отдаване под наем на конкретизиран в текста на
решението обект с основните елементи: цена, терен и срок. Тези елементи липсват в текста на
решението. Решението е отменено от общинския съвет.

4.Със Заповед № АК-04-27/04.12.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 226 от
Протокол № 17, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 21.11.2012 г. С
посоченото решение Общински съвет Чипровци открива процедура за възлагане на обществен
превоз на пътници по линията от републиканската транспортна схема, а в т. 4 делегира
изпълнението на своите функции относно провеждането на процедура на кмета на общината и го
оправомощава да предприеме всички фактически и правни действия по подготовка на
процедурата по реда на ЗОП и нейното провеждане. Класирането на кандидатите, сключване на
договор, респективно неговото изпълнение са въпроси, предоставени в компетентността на кмета
на общината, но определянето на състава на комисията, критериите и начина на оценка, както и
цената на конкурсната документация изцяло са вменени като задължения на общинския съвет и
същите следва да са определени с решението за провеждане на процедура за възлагане на
обществен превоз на пътници. Решението не е отменено. (има указания на Заместник-министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно делегирането на функциите
на кмета и всички общини процедират по тях)

