Върнати и оспорени решения през 2015 г. на общинските съвет като незаконосъобразни

№

Общински
съвет

Протокол
№/дата

Вх. №

Решение
№

Заповед на
Областния
управител
№9500-

Основание

резултат

1.

Ценово

58/26.03.2015

08-0414/02.04.2015

т.2 от
Реш. 425

4-95-00412/08.04.2015

неуточнена сделка - наем или
аренда и неуточнена процедура
- търг или конкурс, няма цена и
срок

отм. с Решение
№444 по Прот.
59/28.04.2015

2.

Две могили

51/27.03.2015

08-06-7/02.04.2015
Реш. 836

3.

Бяла

5/08.04.2015

4-95-00413/08.04.2015

4-95-00445/22.04.2015

отм. с Реш №58
липса на компетентност на
по Протокол
общинския съвет по въпросите №6/24.04.2015
с обществени поръчки, както и
да даде съгласие преди да влезе
в сила определение на КЗК да
се сключи договор

08-0332/16.04.2015
Реш. 42

отм. с Реш.878
по Прот.
52/30.04.2015

право на ползване за пчелин
върху публична общинска
собственост - пасище, мера на
конкретно лице

4.

Две могили

57/29.09.2015

08-0620/07.10.2015
Реш. 952

5.

Ценово

67/18.09.2015

08-0438/29.09.2015
Реш. 497

6.

Ценово

67/18.09.2015

08-0438/29.09.2015
Реш. 501

7.

Ценово

68/15.10.2015

Ветово

2/23.11.2015

4-95-00926/06.10.2015

4-95-00927/06.10.2015

08-0441/21.10.2015
Реш. 513

8.

4-95-00951/13.10.2015

08-0329/03.12.2015

Реш. 12

4-95-001023/28.10.2015

оспорено пред
РАС изх. № 08пазарната оценка е от оценител 06без правоспособност да оценява 20/05.11.2015 г.,
недвижими имоти, а само
адм. д. №
търговски вземания и
518/2015 г. на
предприятия
РАС
има пазарна оценка за право на изм. с Реш. 511
ползване върху 2 дка от имот и по Прот.
данъчна оценка за
68/15.10.2015
собствеността върху целия имот
има пазарна оценка за право на изм. с Реш. 512
ползване върху 2 дка от имот и по Прот.
данъчна оценка за
68/15.10.2015
собствеността върху целия имот
продажба на терен на лице,
сочено като собственик на
сграда, но в общинския имот
няма построена сграда

отм. с Реш. №4
по Протокол
№2/11.11.2015

оспорено пред РАС без да е
връщано със заповед. Няма
мотиви за различни заплати на
кметовете - едни на
минималните, а други на
максималните стойности, няма
мотиви

адм. д.
№655/2015,
присъединено
към адм. д.
№647/2015, С
Решение от
25.02.2016 РАС
е отменил Реш
12 на Общ.съвет Ветово

Решения на основание чл. 16д от Наредба №2 за издаване на спешна мярка

06-03-1/01.06.2015 г.

Решение на основание чл. 16д
от Наредба №2 за издаване на
спешна мярка

Даване на разрешение на кмета на Община Русе за
възлагане на превози по линиите Русе - Кубрат, Русе Свищов и Варна - Русе

06-03-2/15.09.2015 г.

Решение на основание чл. 16д
от Наредба №2 за издаване на
спешна мярка

Даване на разрешение на кмета на Община Русе за
възлагане на превози по две МР по автобусна линия
София - Русе

