
СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

за периода 1 януари – 31 декември 2013 г.

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2013 г. до
31.12.2013 г. – 15 бр.

            Приети решения на общинския съвет общо 92 бр.
            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.
            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
Със Заповед № АК-04-21/09.05.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 174,

прието на заседание на Общински съвет Брусарци, проведено на 29.04.2013 г. С посоченото
Решение общинският съвет разрешава отсичането на 27 бр. тополи в имот – частна общинска
собственост и възлага на кмета на общината да проведе „публичната процедура” за продажба на
тополите. Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост продажбата на имоти и
вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на
общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. От текста на Решението не става
ясно каква точно процедура за продажба е възложена на кмета да проведе. Върнатият за ново
обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с Решение № 176/27.05.2013 г.

Със Заповед № АК-04-46/11.11.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 217,
прието на заседание на Общински съвет Брусарци, проведено на 30.10.2013 г. С посоченото
Решение общинският съвет продължава срока на договор за наем на общинско недвижимо
имущество на основание § 78 от ПРЗ към ЗИД на ЗОС. Цитираната разпоредба дава възможност
да бъдат продължени за срок до 10 години само заварените с неизтекъл срок на действие към
момента на влизане в сила на изменението на закона договори за наем на общинско имущество,
които са били сключени за срок по-кратък от 10 години. Първоначалният договор за наем е
сключен на 03.01.2011 г. Към 2004 г., в момента на влизане в сила на § 78, ал. 2 от ЗОС, договор
между Община Брусарци и наемателя изобщо не съществува –  договорът,  чийто срок се
удължава с Решението е сключен години по-късно,  поради което и §  78,  ал.  2  от ЗОС е
неприложим, доколкото урежда висящи договори, но не засяга бъдещи такива. Решението е
отменено с Решение № 221 от Протокол № 32/27.11.2013 г.


