Общински съвет Лом
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 18 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 164 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-4/16.08.2019 г. на Областния управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 649 от Протокол № 79/31.07.2019 г. на Общински съвет Лом. С
посоченото решение общинския съвет обявява имот с с начин на трайно ползване пасище,
находящ се в местността „Гена“, в землището на с. Сливата за частна общинска
собственост. Съгласно закона за собствеността и ползването на земеделските земи
пасищата и мерите са публична общинска собственост и промяната на начина на трайно
ползване за други земеделски нужди може да стане само по специален ред. Съгласно чл.
78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ППЗСПЗЗ), собственикът на земеделска земя или упълномощено от него писмено с
нотариална заверка на подписа лице може да подаде заявление до общинската служба по
земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота, или на части от него за
други земеделски нужди. За имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади,
към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения
за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на
Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или
защитени територии. Съгласно приложания документ от РИОСВ имота частично попада в
защитена зона. Имота попада и в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени
площи", а промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в този слой, може да
се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 682 от Протокол №
82/12.09.2019 г.

