Регистър на върнатите за ново
обсъждане и оспорени пред
съответния съд актове на
Общинските съвети на
територията на Област Перник
/мандат 2015 – 2019 г./

Предмет на
решението

Върнати за
ново
обсъждане

Оспорени
пред

Общински
съвети

Протокол № /
заседание

Решение №

Общински
съвет
Перник

13/04.09.2018 г.

950

Корекция на поименния
списък на капиталовите
разходи на Община
Перник

Върнато със
Писмо до
инж. Иво
Савов
Председате
л на
Общински
съвет Перник
Изх.№100133/12.09.20
18г.

Върнатото за
повторно
разглеждане
решение е
преразгледано на
извънредно
заседание на
20.09.2018 г., видно
от Решение №955 от
Протокол
№14.Решение №950
по Протокол №13 е
отменено от
Общински съвет
Перник

Общински
съвет Перник

13/04.09.2018г.

949

Възмездно
придобиванеправото на
собственост от МБАЛ "
Рахила Ангелова " АД
в полза на Община
Перник на сграда, която
представлява обект с
отпаднало
предназначение за
"Отделение по

Върнато със
Писмо до
инж. Иво
Савов
Председате
л на
Общински
съвет Перник
Изх.№10-

Върнатото за
повторно
разглеждане
решение е
преразгледано на
извънредно
заседание на
20.09.2018 г., видно
от Решение №954 от
Протокол

съответния
админисрт
ативен съд

Резултат

Общински
съвет
Брезник

10/26.07.2018 г.

671

хемотрансфузия към
МБАЛ "Рахила
Ангелова"

0133/12.09.20
18г.

№14.Решение №949
по Протокол №13 е
отменено от
Общински съвет
Перник

Зачитане изцяло за
трудов стаж и
професионален опит по
смисъла на
Наредбата за структура
и организация
на работната заплата
придобития в друго
предприятие трудов
стаж от Председателя
на Общински съвет
Брезник с
произтичащите
от това права по т.1
права и по т.2 до
т.4 включително

Върнато
за ново
обсъждане
със Заповед
№
АК1/07.08.201
8 г. на
Областния
управител

Върнатото за
ново обсъждане
решение е
преразгледано на
редовно заседание
на 23.08.2018г.,
видно от Решение
№691 от Протокол
№11.Решение №671
по Протокол №10 е
отменено от
Общински съвет
Брезник

Общински
съвет
Радомир

11/23.11.2017 г.

163

Потвърждава
съгласието за
провеждане на
референдум
за отделяне на село
Косача от община
Ковачевци и
присъединяването му
към община Радомир

Актът на
Общински
съвет
Радомир е
оспорен
пред
Администра
тивен съд
Перник по
реда на
Администра
тивнопроце
суалния
кодекс.
Образувано
е
администра
тивно дело
№695/2017
г. по описа
на
Администра
тивен съд
Перник,
който с
Определени
е №321 от
13.12.2017
г. оставя
жалбата без
разглеждан
е.

Общински
съвет
Радомир

10/24.10.2017 г

156

Дава съгласие за
провеждане
на референдум за
отделяне
на село Косача от
община
Ковачевци и
присъединяването
му към община
Радомир

Общински
съвет
Трън

8/21.04.2017г.

64

Одобрява
предложението за
местен референдум на
територията на община
Трън
за отговор на въпроса
„Против ли сте Община
Трън,
чрез общински съвет да
одобрява устройствени
планове, определящи
територии
за добив и преработка
на
метални полезни
изкопаеми?“

Върнато за
ново
обсъждане
със
Заповед №
АК2/08.11.2
017 г.
на
Областния
управител

Върнатият за ново
разглеждане
акт е преразгледан
на редовно
заседание на
23.11.2017 г.,
видно от Решение
№163 от
Протокол №11.
Решение № 156
е преразгледано и
потвърдено
от Общински съвет
Радомир
Актът на
Общински
съвет
Трън е
оспорен
пред
Администра
тивен съд
Перник по
реда на
Администра
тивнопроце
суалния
кодекс.
Образувано
е
администра
тивно дело
№220/2017
г. по описа
на

Решение №64 от
Протокол №8
от 21.04.2017 г.
остава в сила
и подлежи на
изпълнение

Администра
тивен съд
Перник,
който с
Определени
е №110 от
05.05.2017
г. оставя
без
уважение
искането за
спиране
изпълнение
то на акта и
насрочва
дело за
разглеждан
е в открито
съдебно
заседание.
Областният
управител
преди
провеждане
на
заседанието
с молба
оттегля
жалбата. С
протоколно
решение
Администра
тивен съд
Перник
оставя без
разглеждан
е жалбата и
прекратява

производств
ото по
адм.дело
№220/2017
г.

Общински
съвет
Трън

3/23.02.2017 г.

38

Утвърждава образци на
книжата за
произвеждане
на местен референдум
на 26 март 2017 г.

Върнато за
ново
обсъждане
със
Заповед
№
АК1/07.03.2
017 г.
на
Областния
управител

Върнатият за ново
разглеждане
акт е преразгледан
на извънредно
заседание на
13.03.2017 г., видно
от Решение №41 от
Протокол №4.
Решение № 38 е
преразгледано и
отменено от
Общински съвет
Трън

Общински
съвет
Трън

2/08.02.2017 г.

20

Приема да се произведе
местен
референдум на
територията на община
Трън на 26 март 2017 г.
за отговор на въпроса:
“Съгласни ли сте
Община Трън да не
одобрява устройствени
планове, предвиждащи
добив и преработка на
подземни богатства?“

Актът на
Общински
съвет Трън
е
оспорен
пред
Администра
тивен съд
Перник по
реда на
Администра
тивнопроце
суалния
кодекс.
Образувано
е
администра
тивно дело
№74/2017
г. по описа
на
Администра
тивен съд
Перник,
който с
Определени
е №37 от
16.02.2017
г. оставя
жалбата без
разглеждан
е.
Областният
управител в
законоустан
овения срок
с частна

Общински съвет
Трън със
свое Решение №44
от Протокол №5 от
22.03.2017 г. отменя
Решение №20 от
Протокол №2 от
08.02.2017 г.

жалба
оспорва
определени
ето пред
Върховен
администра
тивен съд,
който
отменя
Определени
е №37 от
16.02.2017
г. на АС
Перник и
връща
делото за
продължава
не на
съдопроизв
одствен ите
действия.
От друга
страна
Общински
съвет Трън
със свое
Решение
№44 от
Протокол
№5 от
22.03.2017
г. отменя
Решение
№20 от
Протокол
№2 от
08.02.2017
г. На това

основание
при
последващо
разглеждан
е на
върнатото
дело отново
Администра
тивен съд
Перник
оставя без
разглеждан
е жалбата и
прекратява
производств
ото по
адм.дело
№74/2017
г.

Общински
съвет
Ковачевци

13/31.08.2016 г.

121

Дава съгласие Община
Ковачевци да бъде
възложител по
автобусна линия
Радомир - Ковачевци от
областната транспортна
схема и за сключване
на договор с
лицензиран превозвач
за извършване на
обществен превоз;

Върнато за
ново
обсъждане
със Заповед
№
АК8/15.09.2
016 г. на
Областния
управител

Върнатият за ново
разглеждане акт е
преразгледан на
редовно заседание
на 30.09.2016 г.,
видно от Протокол
№14. Решение №
121 е преразгледано
и отменено от
Общински съвет
Ковачевци с
Решение№ 128, след
което е прието ново
Решение№ 129 на
Общински съвет
Ковачевци.

Общински
съвет Брезник

13/16.06.2016 г.

183

Определя фирма
„Автобусен транспорт
Кракра” ООД за
концесионер на
концесия с предмет:
предоставяне на услуга
за обществен превоз на
пътници по зададени
параметри от
утвърдените общинска
и областна транспортни
схеми.

Върнато за
ново
обсъждане
със Заповед
№
АК7/01.07.2
016 г. на
Областния
управител

Решение №
183/16.06.2016 г. е
преразгледано и
отменено от
Общински съвет
Брезник с Решение
№193 от 19.07.2016
г. от Протокол №14

Общински
съвет Земен

14/30.05.2016 г.

116

Прекратява членството
на община Земен в СНЦ
„Местна инициативна
група РадомирКовачевци-Земен”, и
отменя Решение №181
от Протокол №44 от
09.04.2010 г. на
Общински съвет Земен
и изключва цялата
територия на община
Земен от обхвата на
СНЦ ”Местна
Инициативна група
Радомир–КовачевциЗемен

Върнато за
ново
обсъждане
със Заповед
№
АК6/15.06.2
016 г. на
Областния
управител

Решение №
116/30.05.2016 г. е
преразгледано и
отменено от
Общински съвет
Земен с Решение
№124/30.06.2016 г.

Общински
съвет Брезник

11/21.04.2016 г.

108, 113,
116 в частта
по точки 1 и
2, 117 в
частта по
точки 2 и 3,
126 в частта
по точки 2,
3, 4, 5 и 6,
127, 138 в
частта по
тире 2, 141
в частта по
тирета 1, 2,
5 и 7, 142 в
частта по
тирета 7, 8 и
9, 143 в
частта по
тире 3, 144
в частта по
тирета 4 и
22

Дава съгласие да бъде
предоставено
безвъзмездно право на
ползване на
помещения,
представляващи стаи с
номера 2, 3 ,5 и 8,
находящи се на втория
етаж на общинска
сграда на улица
„Андрей Михайлов”
№83 в град Брезник. С
приетото решение
изважда имоти от ОПФ
от списъка на мерите,
пасищата и ливадите, за
които не трябва да има
възстановяване на
собственост по §27 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ,
с цел тяхното
възстановяване в стари
реални граници, по
землища, както следва
за
селата Арзан, Банище,
Бегуновци, Видрица,
Гоз, Горни Романци,
Гигинци, Конска,
Слаковци и Велковци.
Дава съгласие за
възстановяване на земя
от общинския поземлен
фонд, находящи се в
землищата на селата
Арзан, Банище,
Бегуновци, Видрица,

Върнато за
ново
обсъждане
със Заповед
№
АК5/11.05.2
016 г. на
Областния
управител

Потвърдени
те актове на
Общински
съвет
Брезник са
оспорени
пред
Администра
тивен съд
Перник по
реда на
Администра
тивноп
роцесуални
я кодекс.
Образувани
те
администра
тивнид ела
срещу
изброените
решения са
единадесет
на брой с
№279,285,2
86,287,
288,289,290
,291,2
92,293 и
294/2016
г. по описа
на
Администра
тивен съд
Перник. С
ДВ., бр.61
от

Всички върнати за
ново разглеждане
актове са
преразгледани на
редовно заседание
на 20.05.2016 г.,
видно от Протокол
№12.
Решение № 108 е
преразгледано и
отменено с Решение
№163, след което е
върнатия акт е
изменен с Решение
№164; Решения
№№113, 116 в частта
по точки 1 и 2, 117 в
частта по точки 2 и 3,
126 в частта по точки
2, 3, 4, 5 и 6, 127,
138 в частта по тире
2, 141 в частта по
тирета 1, 2, 5 и 7, 142
в частта по тирета 7,
8 и 9, 143 в частта по
тире 3, 144 в частта
по тирета 4 и 22 са
преразгледани и
потвърдени от
Общински съвет
Брезник с Решение№
166, 167, 168, 169,
170,171, 172, 173,
174, 175 от
20.05.2016 г

Гоз, Горни Романци,
Гигинци, Конска,
Слаковци и Велковци, с
начин на трайно
ползване мери и
пасища;

05.08.2016
г. е
допълнен §
27, ал. 2 от
Преходните
и
заключител
ни
разпоредби
към Закона
за
изменение и
допълнение
на Закона
за
собственост
та и
ползването
на
земеделскит
е земи
/ПЗРЗИДЗС
ПЗЗ/. В
досегашния
т текст на
параграф
27, ал.2 от
ПЗРЗИДЗСП
ЗЗ
липсваше
изрично
включване
на пасищата
и мерите
като
допустими
за
възстановяв

ане
земеделски
земи от
общинския
поземлен
фонд.
Същото бе
основният
мотив за
оспорване
на
горепосочен
ите
решения. В
контекста
на
изложеното
своевремен
но бе
подадена
молба за
оттегляне
на жалбите
и съответно
същите са
прекратени
с
Определени
я
№№132,133
,134,1
36,137,138,
139,14
0,148,149 и
150/2016 г.

Общински
съвет
Земен

12/21.04.2016 г

70, 71, 73,
74, 75 в
частта по
точка 3, 76 в
частта по
точка 3, 77,
79, 81 в
частта по
точки 9 и
10, 84 в
частта по
точка 1, 85 в
частта по
точки 6, 7,
8, 9, 10, 11 и
12, 87 в
частта по
точки 2 и 3

Дава съгласие за
възстановяване на земя
от общинския поземлен
фонд, находящи се в
землищата на селата
Пещера, Елов дол,
Жабляно, Дивля, Габров
дол и град Земен, с
начин на трайно
ползване мери и
пасища;

Върнато за
ново
обсъждане
със Заповед
№
АК4/11.05.2
016 г. на
Областния
управител

Всички върнати за
ново разглеждане
актове са
преразгледани на
извънредно
заседание на
30.05.2016 г., видно
от Протокол №14.
Решения №№ 70, 71,
73, 74, 75 в частта по
точка 3, 76 в частта
по точка 3, 77, 79, 81
в частта по точки 9 и
10, 84 в частта по
точка 1, 85 в частта
по точки 6, 7, 8, 9,
10, 11 и 12, 87 в
частта по точки 2 и 3
са преразгледани и
отменени от
Общински съвет
Земен с Решения
№№102, 103, 104,
105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112,
113 от 30.05.2016 г.

Общински
съвет Трън

5/31.03.2016 г.

49,52, 51 в
частта по
т.2,3,4,5,6 и
14 и 54 в
частта по т.2

Дава съгласие за
възстановяване на земя
от общинския поземлен
фонд, находящи се в
землищата на селата
Бусинци, Неделково,
Лялинци, Неделково с
начин на трайно
ползване мери и
пасища;

Върнато за
ново
обсъждане
със Заповед
№
АК3/18.04.2
016 г. на
Областния
управител

Всички върнати за
ново разглеждане
актове са
преразгледани на
заседание на
27.04.2016 г., видно
от Протокол №6.
Решения №№ 49,52,
51 в частта по
т.2,3,4,5,6 и 14 и 54 в
частта по т.2 са
преразгледани и
отменени от
Общински съвет
Трън с Решение№67
от 27.04.2016 г.

Общински
съвет
Ковачевци

6/01.02.2016 г.

37,38,39

Дава съгласие за
възстановяване на земя
от общинския поземлен
фонд, находящи се в
землищата на селата
Сирищник и
Егълница, с начин на
трайно ползване мери и
пасища;

Върнато за
ново
обсъждане
със Заповед
№
АК2/12.02.2
016 г. на
Областния
управител

Всички върнати за
ново разглеждане
актове са
преразгледани на
редовно заседание
на
01.03.2016 г., видно
от Протокол №7.
Решения №№
37,38,39 са
преразгледани и
отменени от
Общински съвет
Ковачевци;
С Решения№№
41,42,43/01.03.2016
г. Общински съвет
Ковачевци отказва
да предостави
имотите от
общинския поземлен
фонд, находящи се в
селата Сирищник и
Егълница с начин на
трайно ползване
мери и пасища

Общински
съвет
Земен

8/26.01.2016 г.

36,37,38

Приема бюджета на
община Земен;
приема цени на имоти –
частна общинска
собственост,
представляваща земи
по чл.19 от ЗСПЗЗ,
съгласно изготвените
пазарни оценки от
лицензиран оценител за
поземлени имоти в
местността ”Мричев
рид”; дава съгласие да
бъдат продадени на
търг с тайно наддаване
пет имота-частна
общинска собственост,
находящи се в с.Смиров
дол, община Земен

Върнато за
ново
обсъждане
със
Заповед №
АК1/10.02.20
16 г. на
Областния
управител

Всички върнати за ново
разглеждане
актове са
преразгледани на
извънредно заседание
на 25.02.2016 г., видно
от Протокол №9.
Решение №36 е
преразгледано и
отменено от Общински
съвет Земен;
Решение №37 е
преразгледано и
отменено от Общински
съвет Земен; Решение
№38 е преразгледано и
отменено от Общински
съвет Земен

Общински
съвет
Брезник

2/03.12.2015 г.

2 в частта по
т.3, 3,
6, 20, 23

Определя състав на
постоянна комисия по
здравна политика,
образование, култура,
младежта и спорта,
определя представител
на Община Брезник в
СНЦ ”МИГ БрезникТрън”, определя
представител на
Общински съвет
Брезник в общите
събрание на НСОРБ,
дава становище по
предложения „Бизнес
план за развитието на
дейността на
„Водоснабдяване и
канализация” ООД,
гр.Перник“, определя
представител за
членство в НАПОСРБ

Върнато за
ново
обсъждане
със Заповед
№
АК4/21.12.20
15 г. на
Областния
управител

Всички върнати за ново
разглеждане актове са
преразгледани на
извънредно заседание
на 11.01.2016 г., видно
от Протокол №6.
Решение № 2 в частта
по т.3/03.12.2015 г. е
преразгледано и
потвърдено от
Общински съвет
Брезник;
Решение№
3/03.012.2015 г. е
преразгледано и
отменено от Общински
съвет Брезник;
Решения №№ 6, 20 и
23/03.12.2015 г. са
преразгледани и
потвърдени от
Общински съвет
Брезник

Общински
съвет Перник

3/30.11.2015 г.

28

Приема и одобрява
плансметка за 2016 г. за
дейностите по
събиране, извозване,
обезвреждане в депа
или други съоръжения
на битовите отпадъци и
за поддържане
чистотата на
териториите за
обществено ползване
(Приложение А) и
определя размера на
такса битови отпадъци
за 2016 г. по Наредбата
за определянето и
администрирането на
местните такси и цени
на услуги на
територията на община
Перник, както следва
съгласно Решението

Върнато за
ново
обсъждане
със Заповед
№
АК3/14.12.20
15 г. на
Областния
управител

Решение №
3/30.1.2015 г. е
преразгледано и
потвърдено от
Общински съвет
Перник с Решение №
36/16.12.2015 г.

Общински
съвет Земен

3/17.11.2015 г.

6

избира обществени
посредници в Община
Земен

Върнато за
ново
обсъждане
със Заповед
№
АК2/30.11.20
15 г. на
Областния
управител

Решение
№6/17.11.2015 г. е
преразгледано и
отменено от Общински
съвет
Земен с Решение
№20/03.12.2015 г.

