СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БОЙЧИНОВЦИ
за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Общински съвет Бойчиновци:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 18 бр.
Приети решения на общинския съвет общо - 140 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 5 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-4/12.01.2015 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 429 от Протокол № 43, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 22.12.2014 г. С посоченото
решение общинският съвет приема Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Бойчиновци. В чл. 13,
ал. 2 от Наредбата е определено такса битови отпадъци да се заплаща от
наемателите на недвижими имоти общинска собственост, пропорционално на наетата
от тях част от имота. Съгласно чл. 64 от ЗМДТ, таксата се заплаща от лицата по чл.
11, а именно собствениците, ползвателите с учредено право на ползване и
концесионерите на облагаеми с данък недвижими имоти, а за имоти държавна или
общинска собственост – лицето, на което имотът е предоставен за управление, т.е.
наемателите не са данъчно задължени лица за тези имоти и съответно не дължат за
тях такса за битови отпадъци. Незаконосъобразни са и въведените ограничения,
отнасящи се до освобождаване от ТБО поради неползване на услугата, като е
определен ред, по който само „гражданите” могат да се освободят от такса поради
неползване на услугата, а са изключени юридическите лица. Другото въведено
условие, на което трябва да отговарят лицата, желаещи да се освободят от такса, е
липсата на задължения по ЗМДТ към общината. В Раздела за „Такси за ОДЗ, детски
градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други
общински социални услуги” е разписано, че за ползване на целодневни детски
градини и ОДЗ, родителите или настойниците на всички деца дължат месечни такси
в размер на 25 лева месечно, без да се вземе предвид разпоредба на чл. 20, ал. 1 от
ЗНП, според която предучилищната подготовка на децата две години преди
постъпването им в първи клас е задължителна, като родителите не заплащат такса
за

обучението.

Допуснати
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и

други

нарушения
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материалния

закон

и

процесуалните правила по приемане на нормативен акт. Решението е изменено от
общинският съвет с Решение № 433/29.01.2015 г.

2. Със Заповед № АК-04-24/08.04.2015 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 467 от Протокол № 46, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 25.03.2015 г. С посоченото
решение е дадено съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем на
общински недвижим имот. В разпоредителната част на акта не е определен срокът за
отдаване под наем, а това е задължителен реквизит. Решението е отменено с
Решение № 475/16.04.2015 г.
3. Със Заповед № АК-04-30/08.04.2015 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 477 от Протокол № 47, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 30.04.2015 г. С посоченото
решение е приета Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско

имущество.

В

нормативния

акт
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приети

текстове,

които

са

в

противоречие със ЗОС. Решението е изменено с Решение № 491/03.06.2015 г.
4. Със Заповед № АК-04-31/19.05.2015 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 484 от Протокол № 47, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 30.04.2015 г. С посоченото
решение е дадено съгласие за разделяне на земеделски имот на два самостоятелни.
Единият от имотите не отговаря на изискванията и ограниченията, въведени в чл. 7,
ал. 1 и ал. 3 от ЗСПЗЗ относно размерите, определени в чл. 72 от Закона за
наследството. Решението е отменено с Решение № 492/03.06.2015 г.
5. Със Заповед № АК-04-32/19.05.2015 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 487 от Протокол № 47, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 30.04.2015 г. С посоченото
решение е дадено съгласие за безвъзмездно предоставяне на земеделски земи на
църковно настоятелство. Разпоредбата на чл. 29 от ЗСПЗЗ регламентира специален
ред за възстановяване правото на собственост на Българската православна църква
върху

отнети

земеделски

земи,

каквото

е

искането

на

Настоятелството.

Възстановяването на собствеността се извършва с решение на общинската служба по
земеделие. ОСЗ по местонахождение на имота е единственият орган, овластен да се
произнася

с

решение

относно

признаване,

възстановяване

или

отказ

за

възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи. Решението е
отменено с Решение № 493/03.06.2015 г.

