Общински съвет Монтана
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 12 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 271 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-6/03.07.2020 г. на Областния управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 199 от Протокол № 10/30.06.2020 г. на Общински съвет Монтана. С
посоченото решение общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12,
ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) предоставя на Регионален
исторически музей, град Монтана безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на
част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ стая в сградата
на училище. Като правно основание за приемане на върнатото за ново обсъждане решение
е посочена разпоредбата на чл. 12, ал. 1 и 4 от ЗОС, съгласно която имотите и вещите общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и
звена на общинска бюджетна издръжка. Регионалния исторически музей – Монтана е на
общинска бюджетна издръжка и попада в хипотезата за предоставяне на безвъзмездно
право на управление на имот публична общинска собственост. В диспозитива на
решението, обаче е записано, че се предоставя имот публична общинска собственост за
безвъзмездно ползване от Регионалния исторически музей. Безвъзмездно право на
ползване е различно от правото на безвъзмездно управление. Правото на безвъзмездно
ползване, съгласно чл. 39 от ЗОС, се учредява само върху имоти – частна общинска
собственост. Безспорно имот публична общинска собственост не може да се предостави за
безвъзмездно ползване на Регионалния исторически музей, както е записано в диспозитива
на решението.
Решението е изменено от общинския съвет с Решение № 240 от Протокол №
11/23.07.2020 г.
2. Със Заповед № АК-04-11/03.12.2020 г. на Областния управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 317 от Протокол № 14/26.11.2020 г. на Общински съвет Монтана. С
посоченото решение общинският съвет приема Наредба за реда и условията за отпускане
на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията

на община Монтана. Няма посочено нормативно основание в специален закон, който да
предоставя в компетентност на общинския съвет да приеме такава наредба. Разпоредбата
на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА не може да бъде самостоятелно основание за приемане на
Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо
жилище от млади семейства на територията на община Монтана. На следващо място,
наредбата съдържа разпоредби, които са незаконосъобразни и противоречат на разпоредби
на нормативни актове от по-висока степен. Едно от условията за отпускане на помощта е
„двамата членове на семейството да нямат изискуеми задължения към община Монтана и
към държавния бюджет към момента на подаване на заявлението за отпускане на
еднократната финансова помощ. Ограничението, което тя въвежда, на практика
принуждава заявителите на услугата да заплатят своите задължения към общината, тъй
като това е необходимо условие за отпускането на еднократната финансова помощ, а така
се стига до принудително събиране на публични вземания на община Монтана по начин,
който не е съответен на възприетия в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ред.
Наредбата противоречи и на чл. 5 ал. 2 от Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно който
административният орган не може да изисква предоставяне на информация или
документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за
нуждите на съответното производство. Общинската администрация разполага с данни за
задълженията към общината, данни за придобитото недвижимо имущество на територията
на общината, данни за постоянния/настоящия адрес на заявителите, както и за семейното
им положения.
Решението е изменено от общинския съвет с Решение № 360 от Протокол №
16/28.01.2021 г.

