
СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА

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. – 11 бр.

            Приети решения на общинския съвет общо – 384 бр.
            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
            Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр.

Със Заповед № АК-04-32-(1)/10.01.2013 г. е оспорено пред Административен съд –
Монтана Решение № 414  от Протокол № 15/27.12.2012  г.  същото беше върнато за ново
обсъждане със Заповед № АК-04-32/21.12.2012 г. и не беше преразгледано от общинския съвет.
С посоченото Решение общинският съвет одобрява обобщената план-сметка и определя годишен
размер на таксата за услугите по събирането,  извозването и обезвреждането в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци както и за поддържането на чистотата на териториите за
обществено ползване, като в т. IV определя, че за имоти общинска собственост таксата за
услугите се заплаща от наемателите. Съгласно чл. 64 от Закона за местните данъци и такси
(ЗМДТ), таксата за заплаща от лицата по чл. 11, а именно собствениците или ползвателите с
учредено право на ползване и концесионерите на облагаеми с данък недвижими имоти.
Наемателите на имоти общинска собственост не са данъчно задължени лица за тези имоти и
съответно не дължат за тях такса за битови отпадъци. Решението е отменено от общинския съвет
с Решение № 429/29.01.2013 г. и производството е прекратено.

Със Заповед № АК-06/06.02.2013  г.  е върнато за ново обсъждане Решение № 543  от
Протокол № 16  от 29.01.2013  г.  С посоченото решение общинският съвет обявява всички
язовири публична общинска собственост на територията на община Монтана за обекти, които не
са от обществен интерес и дава съгласие същите да бъдат предоставяни под наем по реда на
ЗОС.  Решението не е преразгледано и е оспорено пред Административен съд –  Монтана със
Заповед № АК-04-6-(1)/26.02.2013 г. Съгласно разпоредбата на чл. 20 от Закона за водите (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 ЗОС, посочен като
правно основание в решението на общинския съвет,  при което следва да се приложат
разпоредбите на специалния закон. Неприложима е разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, която е
обща и която се отнася за свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост,
като с оглед вида на имота и неговото предназначение приложими в случая са разпоредбите на
ЗВ и ЗК. След като язовирите са публична общинска собственост и липсват данни да са включени
в имуществото на търговско дружество или на сдружение за напояване,  което изключва
приложението на параграф 4, ал. 1, във връзка с параграф 3 от ПЗР на ЗСН, относимо в случая е
правилото на чл.  13,  ал.  1,  т.  2  от ЗК.  За да се изясни дали язовирите подлежат на
концесиониране или могат да бъдат отдадени под наем,  следва да се изясни смисъла,  духа и
приложението на разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗК. Законодателят е приел, че водите са
общонационален неделим природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и
съоръжения е предмет на регламентация в специален закон (ЗВ), според който същата е
публична общинска собственост. Така определения характер на водите като общонационален
неделим природен ресурс несъмнено прави експлоатацията на водностопанските системи и
съоръжения такава в обществен интерес по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗК. Като задължителен
елемент, даващ принадлежност към кръга от обекти, които подлежат на отдаване чрез концесия,
законодателят е предвидил,  че на концесия по реда на този закон се предоставят „обектите от
обществен интерес”. Тези обекти са изброени в т. от 1 до 4 на цитираната разпоредба. Имотите
безспорно са публична общинска собственост – язовири и попадат в кръга обекти от обществен
интерес.  Тези имоти по смисъла на закона са от обществен интерес.  Няма данни
предназначението им да е променяно и същите продължават да бъдат такива обекти. Решението
е обявено за нищожно от Административен съд – Монтана с Решение № 228/02.04.2013 г.

В същия период: Административен съд – Монтана отмени по оспорване, инициирано със
Заповед № АК-04-31/20.12.2012 г Решение № 369 от Протокол № 14/27.11.2012 г. и приетото
като неразделна част от него Решение № 418 от Протокол № 15/18.12.2012 г. С посочените
Решения общинският съвет предоставя общо 76 бр. земеделски земи с начин на трайно ползване



пасища, мери на визиран в текста на решението ползвател, без да бъде спазен редът за отдаване
под наем –  чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.  Решението на
Административния съд е обжалвано от Общински съвет Монтана пред ВАС (предстоящо).


