
Общински съвет Чипровци 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г. – 16 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 219 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-1/28.02.2018 г. на областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 483 от Протокол № 46/21.02.2018 г. на Общински съвет Чипровци. 

С посоченото решение общинският съвет изменя и допълва Наредба № 2 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Чипровци. 

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, 

бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) преди внасянето на проект на нормативен акт за 

издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на 

интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и 

предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв проект на наредбата не 

е публикуван на интернет страницата на общината. След приключването на обществената 

консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят 

на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за 

постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 

изр. първо от ЗНА, каквато също липсва на официалната интернет страница на община 

Чипровци. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не са 

приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна 

оценка на въздействието съгласно глава втора от ЗНА, не се обсъжда от компетентния 

орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на 

административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 

146, т. 3 от АПК. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 507 от Протокол № 

47/21.03.2018 г. 

2. Със Заповед № АК-04-1-(1)/28.02.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 487 от Протокол № 46/21.02.2018 г. на Общински съвет 

Чипровци. С посоченото решение общинският съвет изменя и допълва Наредба № 2 за 



определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Чипровци. Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна ал. 

2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) преди внасянето на проект на 

нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта 

го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, 

съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв 

проект на наредбата не е публикуван на интернет страницата на общината. След 

приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването 

на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на 

съответната институция справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка за 

неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо от ЗНА, каквато също липсва на 

официалната интернет страница на община Чипровци. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 

4 от ЗНА нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно 

изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора от 

ЗНА, не се обсъжда от компетентния орган. Наредбата е приета при съществени 

нарушения на административнопроизводствените правила, отменително основание по 

смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 507 от Протокол № 

47/21.03.2018 г. 

3. Със Заповед № АК-04-1-(2)/28.02.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 487 от Протокол № 46/21.02.2018 г. на Общински съвет 

Чипровци. С посоченото решение общинският съвет изменя и допълва Наредба № 8 за 

притежание и отглеждане на кучета на територията на община Чипровци. Съгласно чл. 26, 

ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., 

в сила от 04.11.2016 г.) преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или 

приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет 

страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и 

предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв проект на наредбата не 

е публикуван на интернет страницата на общината. След приключването на обществената 

консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят 

на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за 



постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 

изр. първо от ЗНА, каквато също липсва на официалната интернет страница на община 

Чипровци. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не са 

приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна 

оценка на въздействието съгласно глава втора от ЗНА, не се обсъжда от компетентния 

орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на 

административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 

146, т. 3 от АПК. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 507 от Протокол № 

47/21.03.2018 г. 

4. Със Заповед  № АК-04-5/27.04.2018 г. на областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 528 от Протокол № 48/21.04.2018 г. С посоченото решение 

общинският съвет приема изготвената пазарна оценка и възлага на кмета на общината да 

проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на полумасивна едноетажна сграда в 

с. Превала, община Чипровци, актувана като частна общинска собственост. Като правно 

основание в Акта за частна общинска собственост е посочено и Решение № 938/19.08.2015 

г. Цитираното решение е върнато за ново обсъждане от Областния управител като 

незаконосъобразно и в законоустановения срок е отменено от Общинския съвет. Решение 

№ 528/21.04.2018 г. е взето при липса на фактическо и правно основание, тъй като 

процесният имот си остава с непроменен статут на публична общинска собственост и 

всякакви разпоредителни сделки с него са недопустими. Съставеният при несъществуващо 

правно основание акт за частна общинска собственост следва да се отмени. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 561 от Протокол № 

50/23.05.2018 г. 

 


