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№ Институция от която е
по
върнато за ново
ред
обсъждане Решение:
1. Районна прокуратура –
гр. Пещера

Основание за връщане:

Номер на върнатото
Решение :

Прието ново Решение :

Решението
е
незаконосъобразно
по
следните
съображения:
Решение №108/28.04.2016 г. обективира намерение на
органа да предостави безвъзмездно за управление на
юридическо лице част от имот – публична общинска
собственост. Условията и реда за управление на имоти и
вещи общинска собственост е уреден в глава втора от
ЗОС. В същата е предвидена възможност в чл.12, ал.1 и
ал.3 имотите общинска собственост, да се предоставят
безвъзмездно за управление на юридически лица и звена
на общинска бюджетна издръжка, а тези които не са
необходими за нуждите на органите на общината или на
юридически лица и звена на бюджетна издръжка, могат
да предоставят безвъзмездно на други юридически лица
на бюджетна издръжка или на техни териториални
структури. В останалите случаи общинските имоти се
отдават под наем. В конкретиката на настоящия случай
общия ред на ЗОС не намира приложение, тъй като от
една страна ФК Брацигово, на който се предоставя
безвъзмездно за управление част от имот – публична
общинска собственост, не попада сред юридическите
лица и звена на общинска издръжка по смисъла на чл.12,

Решение №108/28.04.2016 г.
прието с Протокол №9 на
Общински съвет град
Брацигово
Предоставяне за
безвъзмездно управление
върху недвижим имотпублична общинска
собственост на Футболен
клуб Брацигово за срок от 5
години.

Решение №157/29.07.2016
г. прието с Протокол №12
на Общински съвет град
Брацигово
Допълване на Програмата
за управление и
разпореждане с имоти –
общинска собственост през
2016 година в Община
Брацигово.
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Районна прокуратура –
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ал.1 от ЗОС нито в кръга на субектите по чл.12, ал.3 от
ЗОС.
От друга страна е взето решение за предоставяне на
безвъзмездно управление на част от имот – спортна
сграда, база от УПИ с начин на трайна ползване спортно
игрище, който по предназначението си попада в обхвата
на §1, т.30 от ДГ на ЗФВС „спортни обекти и
съоръжения“ и по отношение на които е приложима
специалната уредба на ЗФВС. При отдаване под наем на
спортен обект или части от него следва изрично в
решението да се посочи специалното условие по чл.50а,
ал.1 от ЗФВС и се спази съответната процедура
разписана от специалния закон.
Решението
е
незаконосъобразно
по
следните
съображения:
В изпълнение на правомощията по надзор за законност,
осъществяван от Прокуратурата, на административните
актове поставени от Общински съвет – Брацигово, при
запознаване с материалите-протокол, решения и
приложения,
Районна
прокуратура-Пещера
е
констатирала
противоречие
с
действащото
законодателство на взетото Решение №350/29.09.2017
год. с което Общински съвет е освободил Църква „Св.
Йоан Предтеча“ гр. Брацигово от инкасиране на вода за
срок от три години или до регистриране на сондаж,
което от двете настъпи по-рано.

Решение
№350/29.09.2017
год. с което Общински съвет
е освободил Църква „Св.
Йоан
Предтеча“
гр.
Брацигово от инкасиране на
вода за срок от три години
или до регистриране на
сондаж, което от двете
настъпи по-рано.

Решение №370/27.10.2017
г. прието с Протокол №25
на Общински съвет град
Брацигово за отмяна на
Решение №350/29.09.2017
год.
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С Постановлението си Прокурора на Районна
прокуратура – Пещера връща Решението като
незаконосъобразно със съображения, че въпросите
свързани със заплащането на цените на ВиК услугите е
нормативно разписан в Закона за водите и Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационни
услуги. Във взетото решение липсват законови
основания за освобождаване от инкасиране на вода
Църква „Св. Йоан Предтеча“ гр. Брацигово.
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