СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
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 – 10 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 108 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр.
1. Със Заповед № РД-13-5/05.01.2011 г. на Областен управител на област Монтана е върнато за
ново обсъждане Решение №397 от Протокол № 48/21.12.2010 г. на Общински съвет Якимово. С
посоченото решение на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Якимово дава своето съгласие за „стартиране на
процедурата”, като не става ясно коя точно процедура се стартира, по кой ред и т. н. За
същото решение липсва и докладна записка и е прието в нарушение на чл. 54 и целия раздел 1
на глава 8 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Якимово.
2. След като не е преразгледано в срок, същото решение е оспорено пред Административен съд
Монтана със Заповед № РД-13-9/28.01.2011 г. на Областен управител на област Монтана.
Общински съвет Якимово с решение № 404 от Протокол №49/31.01.2011 г. е отменил
атакуваното решение и с Определение от 17.02.2011 г. съдът е прекратил адм. дело №55/2011 г.
3. Със Заповед № РД-13-20/12.04.2011 г. на Областния управител е върнато за ново обсъждане
Решение № 418 от Протокол № 51/30.03.2011 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото
решение общинският съвет дава предварително съгласие за промяна на 5 бр. земеделски
имоти за изграждане на съоръжения за производство на електроенергия за „срок безсрочен” и
дава съгласие, но всъщност възлага на кмета да състави актове за частна общинска собственост
на въпросните имоти. От формулировката на решението не става ясно за какъв вид екологична
енергия става дума, нито за предстоящото учредяване на ограничени вещни права ли се визира
безсрочност или за валидността на даденото предварително съгласие. Посочването на
последното е реквизит на акта, съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ. Решението е отменено с
Решение № 431 от Протокол № 52/29.04.2011 г.
4. Със Заповед № РД-13-62/06.10.2011 г. на Областния управител на област Монтана е оспорено
пред Административен съд Монтана Решение № 472 от Протокол № 57/19.09.2011 г. С
посоченото решение Общински съвет Якимово отдава под наем общинско помещение със срок до
отдаването му на търг. Така приетото решение противоречи на чл. 8, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, съгласно който предоставянето под наем и разпореждането с имоти и
вещи - общинска собственост, се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
Не е определена и наемната цена, липсва докладна записка, както и документи, удостоверяващи
правото на собственост на общината. Административния съд е отменил оспорваното решение.

