
СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

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. –18 бр.

            Приети решения на общинския съвет общо – 402 бр.
            Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
            Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр.

Със Заповед № АК-04-13/03.04.2013 г. на Областен управител на област Монтана е
върнато за ново обсъждане Решение № 492  от Протокол № 20,  прието на заседание на
Общински съвет Берковица,  проведено на 20.03.2013  г.  С посоченото решение общинският
съвет дава съгласие за преместване на предвиденото по план застрояване за гаражна клетка №
4  на мястото на петно за гаражна клетка № 2,  като по този начин променя предмета на
първоначалния договор и избягва разпоредбата на чл. 37 ал. 1 от ЗОС за провеждането на
публичен търг или публично оповестен конкурс.  Решението е взето в и противоречие с
материалния закон, тъй като по-същество се подменя имотът, върху който е отстъпено право на
строеж.  Със сключването на анекс към договора,  се учредява незаконосъобразно едно ново
право на строеж.  Допускането на този анекс би довело до саниране на недостатъците на
първоначалния договор, което съгласно българското законодателство е недопустимо.

След като не е отменено в законоустановения срок със Заповед № АК-04-13-
(1)/19.04.2013 г. Решението е оспорено пред Административен съд Монтана (адм. дело № 280).
С Решение № 560/19.05.2013 г. оспореният акт е отменен от общинския съвет и производството
е прекратено.

Със Заповед № АК-04-16/24.04.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 532 от
Протокол № 22, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 12.04.2013 г.
С посоченото Решение общинския съвет одобрява да се подпомагат разходите за погребения с
източник на финансиране имуществените данъци, таксите, неданъчните и другите общински
приходи и утвърждава цени без ДДС на услугите за организиране на погребение, като определя
за издаването на смъртен акт цена от 1.67 лв. Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните
данъци и такси, за извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: за
издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за
повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт. В ал. 2 на същата разпоредба са
изброени услугите, които не подлежат на таксуване. Видно от т. 3 на същата, не се таксува
съставянето на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него. Утвърждавайки цена за
издаване на смъртен акт, общинският съвет е нарушил цитираните разпоредби, като на практика
въвежда нова такса. Решението в частта на т. 2 относно издаването на смъртен акт противоречи
и на разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, според която препис-
извлечение от акта за смърт представлява разрешение за погребение и се издава безплатно.
Същият текст се съдържа и в чл. 32, ал. 3 от Наредбата на община Берковица за управлението и
поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници.

След като не е отменено в законоустановения срок, Решението е оспорено пред
Административен съд – Монтана със Заповед № АК-04-25/16.05.2013 г. (адм. дело № 328/13 г.).
С Решение № 571/19.05.2013 г. общинския съвет е отменил оспорения административен акт и
производството е прекратено.

Със Заповед № АК-04-32/03.07.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 602 от
Протокол № 26, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 28.06.2013 г.
С посоченото решение Общински съвет Берковица предоставя за безвъзмездно управление за
срок от 10 години помещение на Сдружение с нестопанска цел за провеждане на спортни и други
мероприятия, свързани с осъществяване на общественополезна дейност. Съгласно чл. 12, ал. 3
от ЗОС,  имотите и вещите -  общинска собственост,  които не са необходими за нуждите на
органите на общината или на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка,
могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна
издръжка или на техни териториални структури.  Сдружението не е на бюджетна издръжка и
съответно не попада в хипотезата и приложното поле на цитираната норма. Цитираното в текста



на Решението основание от ЗОС – чл. 14, ал. 6 касае отдаването под наем на имот – частна
общинска собственост, което изключва безвъзмездния характер на правоотношението. На
следващо място, съгласно чл. 39, ал. 1 от ЗОС право на ползване върху имоти – частна общинска
собственост се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен
търг или публично оповестен конкурс.  Налице е възможност за учредяване право на ползване,
но след провеждане на търг или конкурс.  В случая такава процедура не се предвижда.  С
Решение № 645/26.07.2013 г. върнатия за ново обсъждане акт е отменен от общинския съвет.


