
СПРАВКА  

ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ 

ДАМЯНОВО 

за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

 

Общински съвет Георги Дамяново: 

 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016 

г. до 31.12.2016 г. – 14 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 131 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-7/13.04.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 

62 от Протокол № 7/24.03.2016 г. С посоченото решение се открива процедура за 

възлагане на обществена поръчка за обществен превоз на пътници по автобусни линии 

от областната транспортна схема от квотата на общината по реда на глава Втора, раздел 

I  от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. За да бъде 

приложен този ред е необходимо да е налице хипотеза на компенсиране на 

превозвачите за извършени разходи и/или предоставяне на изключителни права срещу 

изпълнение на задължение за обществената услуга за осъществяване на обществен 

превоз на пътници с автобуси. В Решение № 62/24.03.2016 г. не се съдържа 

информация дали възложителят предвижда такова компенсиране на превозвачите за 

извършени разходи и/или предоставяне на изключителни права срещу изпълнението на 

задължението за обществена услуга.  

Решението е оспорено пред Административен съд Монтана със Заповед на 

областен управител № АК-04-9/05.05.2016 г., като образуваното дело № 285/16 г. е 

прекратено с Определение № 327/09.06.2016 г., поради отмяна на акта от общинския 

съвет с Решение № 74/12.05.2016 г. 

2. Със Заповед № АК-04-13/12.07.2016 г. на областният управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 97 от Протокол № 11/30.06.2016 г. на Общински съвет 

Георги Дамяново. С посоченото решение общинският съвет определя маломерни имоти 

– частна общинска собственост за отдаване под наем без търг за една стопанска година, 

на основание чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ. Седем от определените имоти са с начин на 

трайно ползване пасища, мери и ливади и за тях е приложим специален ред за отдаване 

под наем -  чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, а именно само на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на 



регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Решението е 

изменено от общинския съвет с Решение № 110/28.07.2016 г. 

3. Със Заповед № АК-04-14/12.07.2016 г. на областният управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 99 от Протокол № 11/30.06.2016 г. на Общински съвет 

Георги Дамяново. С решението общинският съвет учредява право на прокарване на 

водопровод и възникване на сервитут в полза на юридическо лице през общински 

имоти, като определя цената на учреденото право, съгласно предварително фиксирана 

такава в чл. 24, ал. 1 от Наредбата на общинския съвет за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. Съгласно чл. 193, ал. 7 от ЗУТ, 

цената се определя по реда на чл. 210 – по пазарни цени, определени от комисия, 

назначена от кмета на общината и е недопустимо да е предварително фиксирана в 

нормативен текст. Решението е изменено от общинския съвет с Решение № 

109/28.07.2016 г. 

 


