Общински съвет Вълчедръм:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 13 бр.
Приети решения на общинския съвет общо 99 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-8/02.09.2020 г. на Областния управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 85 от Протокол № 13/21.08.2020 г. на Общински съвет Вълчедръм.
С посоченото решение общинският съвет променя вида на собственост на общински
поземлен имот (закрито училище) от публична в частна общинска собственост. В
решението няма изложени фактически основания за приемането му. В докладната на кмета
е посочено, че сградата не се ползва по предназначение и не са налице предпоставки по чл.
3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, училището е закрито и от 01.09.2000 г. не функционира, сградата не се
поддържа, състоянието и е лошо. Общинският съвет, като издател на решението е следвало
да изложи мотиви, фактически основания за издаването му. Такива обаче в решението
липсват, което е в нарушение на изискването на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Нарушен е и
материалния закон и целта на закона. Доколкото имотът, предмет на върнатото решение е
сграда – бивше училище и прилежащ към нея терен, което макар и да е закрито, по
отношение на ползването й за други цели следва да бъдат изпълнени условията по чл. 305,
ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). За да се стигне до
промяна статута на имот като процесния, следва да се премине през следния фактически
състав, включващ в себе си: 1. Да се докаже, че имотът е загубил предназначението си на
публична общинска собственост; 2. Да се спази разпоредбата на чл. 305 от ЗПУО. Липсата
на становище на министъра на образованието и науката опорочава вземането на такова
решение.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 97 от Протокол №
14/10.09.2020 г.

