СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЪЛЧЕДРЪМ
за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Общински съвет Вълчедръм:

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. – 15 бр.
Приети решения на общинския съвет общо 142 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-6/09.01.2014 г. на областният управител е върнато
за ново обсъждане Решение № 253 от Протокол № 33/27.12.2013 г. С него
общинския съвет приема Годишен план за паша за 2014 г. и дава съгласие за
предоставяне на мери и пасища – общинска собственост под наем, за индивидуално
ползване на изброените земеделски стопан, заявили писмено желанието си за
ползване на мерите и пасищата. Приетото решение е в противоречие с разпоредбата
на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, според която свободни имоти или части от тях – публична
общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години след
провеждане на търг или публично оповестен конкурс. В разпоредбата на чл. 37п от
ЗСПЗЗ, мери и пасища общинска собственост могат да се отдават под наем или
аренда 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 пократък срок. При отдаването под наем, освен правилото на чл. 37п, ал. 2 от ЗСПЗЗ,
налагащо изпълнение на изискванията по чл. 37и - 37о от същия закон, предвид
липсата на норма в специалния закон, изключваща приложимостта на общите
правила на ЗОС, следва да бъдат съобразени и тези на чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от
ЗОС за отдаването им чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 267 от Протокол №
34/24.01.2014 г.

