СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
за периода 1 януари – 31 декември 2013 г.
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2013 г. до
31.12.2013 г. – 11 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 180 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
Със Заповед № АК-04-47/13.12.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 309,
прието на заседание на общински съвет Георги Дамяново, проведено на 21.11.2013 г. С
посоченото Решение общинският съвет е приел да промени характера на собствеността на имот
публична общинска собственост (бивше основно училище) в частна. Решението е взето на
основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), съгласно който, имотите и
вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл.
3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост. Съгласно разпоредбата
на чл. 45, ал. 2 от Закона за народната просвета (ЗНП), имотите или части от тях и вещите,
освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни или общински училища,
детски градини и обслужващи звена, се използват за образователни, здравни, социални или
хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, ЗОС и подзаконовите
актове по прилагането им. След като цитираният имот попада безспорно в хипотезата на тази
правна норма, то и предназначението му следва да бъде съобразено с предвидените в същата
разпоредба дейности, свързани със задоволяване на обществени потребности от местно
значение, доколкото имотът е общински, което обуславя и публичния харектер на собствеността.
В случая Решението е прието без да са изпълнени предпоставките и в нарушение на ЗОС – преди
същия да е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Решението е отменено с
Решение № 343 от Протокол № 27/19.12.2013 г.

