
СПРАВКА  

ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

МОНТАНА 

за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

 

Общински съвет Монтана  

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 11 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 325 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-13/07.03.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 419 (в частта на т. 2) от Протокол № 17/28.02.2017 г. на 

Общински съвет Монтана. С посоченото решение е дадено съгласие за изработване на 

проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ VII, VIII, IX, X, 

XI и част от уличното пространство в кв. 376 по действащия подробен устройствен 

план на гр. Монтана. С т. 2 е обявена за частна общинска собственост частта от 

уличното пространство с площ 140.00 кв. м., която се включва в новообразувания УПИ 

VIII, кв. 376. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗОС, общинският съвет може да 

вземе решение за промяна на характера на имот от публична в частна общинска 

собственост, но само ако имотът е престанал да има предназначението си по чл. 3, ал. 2 

от същият закон. За да се постанови решение за промяна режима на собственост от 

публична в частна, следва преди това да влезе в сила промяната на предназначението 

на имотите. Промяна на предназначението на имот – публична общинска собственост, 

каквато се цели с проекта за изменение на ПУП, следва да е подкрепена от факти и 

съответно мотиви, установяващи по категоричен начин, че имотът, предмет на 

решението, е престанал да задоволява обществени потребности от местно значение. 

Нарушена е изискуемата форма за приемане на общ административен акт съгласно 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Решението в цитираната точка не е отменено в срок и е оспорено пред 

Административен съд – Монтана със Заповед на областния управител № АК-04-

18/27.03.2017 г. Образувано е административно дело с № 135/2017 г., което е 

прекратено с Определение на съда от 04.04.2017 г. поради отмяна на т. 2  от решението 

от общинския съвет с Решение № 437/30.03.2017 г.  



2. Със Заповед № АК-04-30/ 21.09.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 600 от Протокол № 24/14.09.2017 г. на Общински съвет 

Монтана. С посоченото решение Общински съвет Монтана упълномощава 

представител на Община Монтана в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД гр. Монтана. Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА решенията на 

общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 9 се приемат с поименно гласуване, което се 

отразява в протокола от заседанието. Именно тази разпоредба общинският съвет е 

нарушил, като не е приел решението с поименно гласуване. Разпоредбата на чл. 27, ал. 

5 от ЗМСМА е императивна, а нарушението на императивно правило винаги води до 

опорочаване волята на административния орган и до незаконосъобразност на издадения 

административен акт. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 620/24.10.2017 г. 

 

В същия период:  

С решение № 185/17.05.2017 г. по административно дело № 614/2016 г. е 

отхвърлена като неоснователна Заповед № АК-04-24/01.12.2016 г. на Областен 

управител Монтана против решение № 352/24.11.2016 г. на Общински съвет 

Монтана. Със същото е дадено съгласие на основание § 12, ал. 2, т. 2 от Преходните 

и заключителни разпоредби на Закона за водите за откриване на процедура за избор на 

оператор на язовирна стена за осъществяване на дейности по поддържането, 

стопанисването и осъществяването на техническата експлоатация на язовирите, 

язовирните стени и съоръженията към тях на поземлен имот – язовир, чрез 

отдаването му под наем.  

 


