СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
за периода януари - ноември 2011 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 за периода януари ноември – 13 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 140 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр.
1. Със Заповед № РД-13-18 от 05.04.2011 г на Областен управител на област Монтана е върнато
Решение № 688 от Протокол № 68/18.03.2011 г. на Общински съвет Лом. С посоченото решение
общинският съвет задължава кмета на община Лом да предприеме действия по отделяне дела
на общината от „В и К” ООД – Монтана и „обособяването му като самостоятелно стопанско
дружество”. Върнатият акт е приет в несъответствие със разпоредбите на Закона за водите (ЗВ).
Съгласно чл. 198б, управлението на В и К системите се осъществява от общинският съвет, само
когато в границите на обособената територия попадат В и К системи – собственост само на тази
община. Но когато в границите на обособената територия собствеността на системите е
разпределена между държавата и общините или между няколко общини управлението им се
извършва от асоциацията по В и К. За да може общинският съвет да сключи договор със
съществуващия или избере нов В и К – оператор по реда на Закона за концесиите, следва
собствените на общината В и К – системи и съоръжения да са в границите на една единствена
обособена територия. Такава за община Лом не съществува.
Решението е преразгледано и потвърдено с Решение № 697 от Протокол №
69/18.04.2011г.
2. Образувано е производство пред Административен съд – Монтана по оспорване инициирано
със Заповед № РД-13-22/11.05.2011 г. на Областния управител, в което съда отменя като
незаконосъобразно Решение № 688 от Протокол № 68/18.03.2011 г. потвърдено с Решение №
697 от Протокол № 69/18.04.2011 г. на Общински съвет Лом. (Не е изтекъл срока за
обжалване и решението не е влязло в сила)
В същия период:
Със Заповед № РД 08-225/21.12.2010г. пред Административен съд град Монтана е оспорено
Решение № 629 от Протокол № 62/28.10.2010 г., с което ОбС дава съгласие да бъде анексиран и удължен с
три години договор за предоставянето на земеделски земи. Имотите предмет на решението на са надлежно
индивидуализирани, поради което и решението няма годен предмет. Съдът е оставил без разглеждане
оспорването и е прекратил производството.
С определение № 6551 от 11.05.2011 г. ВАС оставя в сила определението на Административен съд –
Монтана.
Със Заповед № РД 08-221/15.12.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 648 от
Протокол № 64/01.12.2010 г., с което променя Наредбата за поддържане на обществения ред, чистотата и
опазване на общественото имущество на територията на община Лом в нарушение на Закона за движението
по пътищата. В законоустановения срок ОбС не е преразгледал и отменил своето решение и същото е
оспорено пред Административен съд град Монтана със Заповед № РД 13-6/05.01.2011 г. Съдът е отменил
оспореното решение.
С Решение № 8687 от 20.05.2011 г. ВАС е потвърдил решението на административния съд.

