
СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ

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. –  13 бр.

            Приети решения на общинския съвет общо – 74 бр.
            Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр.
            Оспорени пред Административен съд Монтана – 4 бр.

Със Заповед № АК-04-4/14.01.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 121,
прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено на 21.12.2012 г. С посоченото
решение общинсият съвет намаля таксата за битови отпадъци за 2013 г. на цитирана в текста на
решението фирма от 8 промила на 6 промила. Съгласно чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ общинският съвет
може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни
видове такси по ред, определен в Наредбата. Законът неслучайно използва термина „категории
лица”, а не просто „лица”. „Категории лица” е група правни субекти, обединени под някакъв общ
признак. В случая в текста на решението е цитирано конкретно юридическо лице.
Освобождаването или намаляването не може да се извършва индивидуално, за конкретно
физическо или юридическо лице, както това е направил Общински съвет Медковец, а единствено
по предварително заложени в общинската наредба критерии,  които да са еднакви за всички
задължени субекти в общината. Решението противоречи на законовата регламентация в тази
насока, тъй като за да се освободи едно лице от плащане на таксата за битови отпадъци,
респективно същата да бъде намалена, е нужно то да попада в съответната категория лица, по
отношение на които в наредбата на общината по чл. 9 от ЗМДТ е предвидено освобождаване от
такси. Решението е отменено с Решение № 133/31.01.2013 г.

Със Заповед № АК-04-28-(1)/09.01.2012 г. е оспорено пред Административен съд –
Монтана Решение № 101 от Протокол № 14/29.11.2012 г. Решението беше върнато със Заповед
№ АК-11-28/18.12.2012 г., но не беше отменено от общинския съвет. С посоченото Решение
общинския съвет дава съгласие да се деактува като публична общинска собственост имот в с.
Расово и да се предаде в собственост на Читалище с. Расово. Съгласно разпоредбата на чл. 64,
ал. 1 от ЗОС имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите,
основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на
Кмета на общината и се предават на собственика. На това основание Общински съвет Медковец е
приел Решение № 101 по въпрос, който не е от неговата компетентност. Видно от горната
разпоредба, отписването на имота като общински, каквато дейност представлява деактуването
на имота, е изключителна компетентност на Кмета на общината. В този случай Общинският съвет
е постановил решение при пълна липса на материална компетентност, което води до неговата
нищожност. В докладната записка към решението, като мотив за неговото приемане е посочен
параграф 5 от ПЗР на Закона за народните читалища, според който се възстановява
собствеността на читалищата върху всички имоти,  включително и земеделски земи,  отнети за
държавна и общинска нужда независимо от основанията. Не са представени обаче
доказателства,  установяващи по безспорен начин,  че процесният имот е бил отнет от
читалището, което да дава основание за прилагане на разпоредбата. Решението е отменено с
Решение № 134/31.01.2013 г. и производството е прекратено.

Със Заповед № АК-04-29-(1)/09.01.2012 г. е оспорено пред Административен съд –
Монтана Решение № 102 от Протокол № 14/29.11.2012 г. Решението беше върнато със Заповед
№ АК-11-29/18.12.2012 г., но не беше отменено от общинския съвет. С посоченото Решение
общинския съвет дава съгласие да се деактува като публична общинска собственост имот в с.
Медковец и да се предаде в собственост на Читалище с. Медковец. Съгласно разпоредбата на чл.
64, ал. 1 от ЗОС имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите,
основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на
Кмета на общината и се предават на собственика. На това основание Общински съвет Медковец е
приел Решение № 101 по въпрос, който не е от неговата компетентност. Видно от горната
разпоредба, отписването на имота като общински, каквато дейност представлява деактуването
на имота, е изключителна компетентност на Кмета на общината. В този случай Общинският съвет
е постановил решение при пълна липса на материална компетентност, което води до неговата



нищожност. В докладната записка към решението, като мотив за неговото приемане е посочен
параграф 5 от ПЗР на Закона за народните читалища, според който се възстановява
собствеността на читалищата върху всички имоти,  включително и земеделски земи,  отнети за
държавна и общинска нужда независимо от основанията. Не са представени обаче
доказателства,  установяващи по безспорен начин,  че процесният имот е бил отнет от
читалището, което да дава основание за прилагане на разпоредбата. Решението е отменено с
Решение № 135/31.01.2013 г. и производството е прекратено.

Със Заповед № АК-04-30-(1)/09.01.2012 г. е оспорено пред Административен съд –
Монтана Решение № 103 от Протокол № 14/29.11.2012 г. Решението беше върнато със Заповед
№ АК-11-30/18.12.2012 г., но не беше отменено от общинския съвет. С посоченото Решение
общинския съвет дава съгласие да се деактува като публична общинска собственост имот в с.
Аспарухово и да се предаде в собственост на Читалище с. Аспарухово. Съгласно разпоредбата на
чл. 64, ал. 1 от ЗОС имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите,
основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на
Кмета на общината и се предават на собственика. На това основание Общински съвет Медковец е
приел Решение № 101 по въпрос, който не е от неговата компетентност. Видно от горната
разпоредба, отписването на имота като общински, каквато дейност представлява деактуването
на имота, е изключителна компетентност на Кмета на общината. В този случай Общинският съвет
е постановил решение при пълна липса на материална компетентност, което води до неговата
нищожност. В докладната записка към решението, като мотив за неговото приемане е посочен
параграф 5 от ПЗР на Закона за народните читалища, според който се възстановява
собствеността на читалищата върху всички имоти,  включително и земеделски земи,  отнети за
държавна и общинска нужда независимо от основанията. Не са представени обаче
доказателства,  установяващи по безспорен начин,  че процесният имот е бил отнет от
читалището, което да дава основание за прилагане на разпоредбата. Решението е отменено с
Решение № 136/31.01.2013 г. и производството е прекратено.

Със Заповед № АК-04-30/11.06.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 158,
прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено на 30.05.2013 г. С посоченото
решение общинсият съвет дава съгласие за предоставяне на язовир за срок от 5 години с размер
на инвестицията от 1500 лв. годишно на Ловно рибарско дружество гр. Лом, като партньор на
община Медковец за съвместна работа по поддръжката и стопанисването на ХТС
/хидротехническо съоръжение/. Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „в” от Закона за
водите, публична общинска собственост са язовирите и микроязовирите, включително
намиращите се в процес на изграждане, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 1 и включените
в имуществото на търговски дружества,  различни от В и К операторите с държавно и/или
общинско участие. Съгласно разпоредбата на чл. 20 от ЗВ управлението на водните обекти –
публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия.  Оттук
следва, че ЗВ е специален по отношение на Закона за общинската собственост (ЗОС), при което
следва да се приложат разпоредбите на специалния закон. Решението е отменено с Решение №
163/28.06.2013 г.

Със Заповед № АК-04-42/12.09.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 176,
прието на заседание на общинския съвет,  проведено на 29.08.2013  г.  С посоченото Решение
Общински съвет Медковец приема Наредба за управление на общинските пътища.  В чл.  19  от
Наредбата е предвидено, че контролът на дейността по управлението на пътя се осъществява от:
кмета на общината и за общинските и за частните пътища. В чл. 28 от Правилника за прилагане
на закона за пътищата е разписано, че контролът се осъществява от кмета на общината, но само
по отношение на частните пътища, които са открити за обществено ползване, а не за частните
пътища изобщо. Глава Седма – Административно-наказателни разпоредби, чл. 28 и следващите
от Наредбата преповтарят чл.  52  и следващите от ЗП с тази разлика,  че в Наредбата
административните наказания са значително намалени. Административно-наказателните
разпоредби на закона са императивни и регламентираните в тях наказания не могат да бъдат
изменяни от Общинския съвет. Освен това, текстовете от Глава Седма от Наредбата излишно
преповтарят вече уредените в закона хипотези (Глава Осма от ЗП). Наредбата е приета и без да
са спазени изискванията, визирани в Закона за нормативните актове. Решението е отменено с
Решение № 183/29.08.2013 г.

Със Заповед № АК-04-36/17.07.2013 г. е оспорено пред Административен съд – Монтана
Решение № 163, прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено на 28.06.2013 г. С
посоченото решение общинсият съвет дава съгласие за сключване на договор между община



Медковец и Сдружение за съвместно поддържане,  опазване,  развитие и съхраняване на
екологичната среда и био-видове в язовир за срок от 5 години. Съгласно разпоредбата на чл. 19,
ал.  1,  т.  4,  б.  „в”  от Закона за водите,  публична общинска собственост са язовирите и
микроязовирите, включително намиращите се в процес на изграждане, с изключение на тези по
чл.  13,  ал.  1,  т.  1  и включените в имуществото на търговски дружества,  различни от В и К
операторите с държавно и/или общинско участие.  Съгласно разпоредбата на чл.  20  от ЗВ
управлението на водните обекти –  публична общинска собственост се извършва само чрез
отдаването им на концесия.  Оттук следва,  че ЗВ е специален по отношение на Закона за
общинската собственост (ЗОС), при което следва да се приложат разпоредбите на специалния
закон. Решението е отменено от общинския съвет и производството по делото (адм. д. № 469/13
г.) е прекратено.

Със Заповед № АК-04-45/15.10.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 184, в
частта на т. 3, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 26.09.2013 г. С
посоченото Решение Общински съвет Медковец възлага на кмета да сключи временни договори с
досегашните наематели до провеждането на търга за отдаване на концесия на съответните
язовири, с цел доброто им стопанисване и управление, както и за да се предотвратят нещастните
случаи и вредителството по съоръженията. Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „в” от
Закона за водите (ЗВ), публична общинска собственост са язовирите и микроязовирите,
включително намиращите се в процес на изграждане, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 1
и включените в имуществото на търговски дружества, различни от В и К операторите с държавно
и/или общинско участие. Съгласно разпоредбата на чл. 20 от ЗВ управлението на водните обекти
–  публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия.  Оттук
следва, че ЗВ е специален по отношение на Закона за общинската собственост (ЗОС), при което
следва да се приложат разпоредбите на специалния закон. В действащото законодателство няма
правна норма, която да допуска сключването на „временни” договори за наем до провеждането
на законово регламентираната процедура. Липсата на правни основания за разпореждане чрез
сключване на договори за наем по отношение на процесните имоти,  води до невъзможност на
общинския съвет да се разпорежда с тях чрез отдаването им под наем (макар и временно),  а
само чрез концесиониране. Решението е отменено с Решение № 188/31.10.2013 г.


