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

Общински съвет Лом:
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 – 142 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-5/13.01.2015 г. на областният управител е върнато
за ново обсъждане Решение № 609 от Протокол № 79/22.12.2014 г. С посоченото
Решение се приемат изменения в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Лом, касаещи
освобождаването от такса битови отпадъци. В Наредбата са въведени условия, които
следва да бъдат изпълнени, за да могат желаещите лица, които не ползват услугата
да се освободят от заплащането и. С Наредбата са въведени и нови такси, напр. за
проверка на повторна или следваща молба/жалба, въпрос, за който има официален
отговор и няма нови документи, факти или обстоятелства. 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.
Решението е отменено от общинският съвет с Решение № 618/27.01.2015 г.
2. Със Заповед № АК-04-23/07.04.2015 г. на областният управител е върнато
за ново обсъждане Решение № 647 от Протокол № 84/23.03.2015 г. С посоченото
решение дадено съгласие за извършване на продажба без търг/конкурс, по
облекчения в ЗОС ред, на собственика на законно построена сграда в общински
имот. Не са представени доказателства, че са спазени изискванията на закона за

законност

на

сградата.

Само

при

наличието

на

специално

установените

предпоставки – законно построена сграда в общинския имот може да се премине към
продажба по този облекчен ред. Решението е отменено с Решение № 653/27.04.2015
г.
В същият период: прекратено е производството по адм. дело № 665/2014 г.,
образувано по оспорване на областният управител на Решение № 591/28.11.2014 г.,
с Определение № 104/13.02.2015 г., поради отмяна на оспорения административен
акт от общинският съвет.

