
 

СПРАВКА  

ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЯКИМОВО 

за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

 

Общински съвет Якимово 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 г. 

до 31.12.2017 г. – 16 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 124 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 5 бр.  

Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 1. Със Заповед № АК-04-21/11.04.2017 г. на областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 175 от Протокол № 24/30.03.2017 г. на Общински съвет Якимово. 

С посоченото решение е дава съгласието си за учредяване на право на прокарване на 

елементи на техническата инфраструктура в полза на ЮЛ през поземлени имоти – 

общинска собственост, без да е определил цена на учреденото право на прокарване по 

реда на чл. 210 от ЗУТ, което е задължителен реквизит за реализиране на отстъпеното 

право. Съгласно чл. 193, ал. 7 от ЗУТ цената на учреденото право се определя по реда на 

чл. 210 от ЗУТ и се заплаща преди издаване на заповедта на кмета. Изготвянето на оценки 

и определянето на размера и изплащането на обезщетения за учредяване право на 

прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 

през общински поземлени имоти, се извършват по пазарни цени, определени от комисия, 

назначена от кмета на общината. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 200/28.04.2017 г. 

2. Със Заповед № АК-04-22/11.04.2017 г. на областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 177 от Протокол № 24/30.03.2017 г. на Общински съвет Якимово. 

С посоченото решение общинският съвет приема Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията 

на община Якимово. 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. 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 не е 

публикувана на официалната интернет страница на община Якимово. 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 № 203/28.04.2017 г. 

3. Със Заповед № АК-04-23/11.04.2017 г. на областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 181 от Протокол № 24/30.03.2017 г. на Общински съвет Якимово. 

С посоченото решение общинският съвет дава своето съгласие да бъдат отдадени под 

наем три помещения и санитарен възел на първия етаж в общински имот публична 

общинска собственост за разкриване на лекарски кабинет за прегледи, манипулационна, 

кабинет за детска и женска консултация и чакалня за пациенти, в противоречие с 

разпоредбата на чл. 14, ал. 7, във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост. Решение 

по управление и разпореждане с общинско имущество трябва да съдържа определени 

елементи - точно определяне на общинския имот, началната наемна цена за него, вида на 

процедурата - публичен търг или публично оповестен конкурс, както и реда и условията 

за провеждането му. С решението не е определена процедура, както и наемна цена и срок. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 196/28.04.2017 г. 

4. Със Заповед № АК-04-25/05.05.2017 г. на областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 195 от Протокол № 26/28.04.2017 г. на Общински съвет Якимово. 

С посоченото решение общинският съвет приема промяна в план-сметка за 2017 г. за 

разходи по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване както следва... Решението е 

прието в противоречие с императивни разпоредби от Закона за местните данъци и такси. 

Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ колективния орган е обвързан със срок: когато до края на 

предходната година общинския съвет не е определил размер на таксата за битови 

отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 

декември на предходната година. Решението противоречи и на разпоредбата на чл. 68 от 



ЗМДТ, съгласно която не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на 

определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.  

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 212/07.06.2017 г. 

5. Със Заповед № АК-04-33/14.11.2017 г. на областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 247 от Протокол № 34/31.10.2017 г. на Общински съвет Якимово. 

С посоченото решение общинският съвет дава съгласие за промяна предназначението на 

част от имот – публична общинска собственост за провеждане на търг с явно наддаване за 

отдаване под наем за срок от 1 (една) година и определя стъпка за наддаване в размер на 

10 % от първоначална тръжна цена. ЗОС в чл. 14, ал. 7 дава възможност свободни имоти 

или части от тях - публична общинска собственост да се отдават под наем за срок до 10 

години при условията на проведен публичен търг или конкурс след решение на 

общинския съвет, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за 

които съответният имот е предоставен за управление. За предоставянето под наем на 

имоти – публична общинска собственост под наем, законът не предвижда промяна на 

предназначението им. 

     Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 252/30.11.2017 г.       

 


