Приключили съдебни дела през 2012 г., по които страна е бил областният управител на област Монтана или държавата,
представлявана от него
Дело №
Адм. 1459/2012 г.

Съд
ВАС

Относно
По жалба на областния управител
срещу отказ на органа по приходите в
община Монтана по ЗМДТ

Адм. 510/2012 г.
Адм. 319/2012 г.

ВАС
АС - Монтана

По жалба на областния управител
срещу отказ на органа по приходите в
община Монтана по ЗМДТ

Адм. 750/2012 г.

ВАС

По жалба на областния управител
срещу отказ на органа по приходите в
община Монтана по ЗМДТ

Адм. 1455/2012 г.

ВАС

По жалба на областния управител
срещу отказ на органа по приходите в
община Монтана по ЗМДТ

Адм. 13689/2011г. ВАС
Гр. 570/2011 г.
Адм. 1277/2012 г.

РС Берковица
ВАС

Адм. 36/2012 г.

АС - Монтана

Обжалване на отказ за извършване на
адм. услуга от Областна администрация
Монтана
Жалба по § 4 от ЗСПЗЗ
Жалба по § 4 от ЗСПЗЗ
По заповед за оспорване наРешение №
18, т. 4 от Протокол №3/22.12.2011 г.
Общ. съвет Монтана: план-сметката за
бит. отпадъци (наематели на общ.

Статус
С решение ВАС потвърждава решението на
АС – Монтана, с което е отменен мълчалив
отказ на органа по приходите и той е
задължен да извърши възстановяване и
прихващане в полза на Областна
администрация - Монтана
С решение на АС – Монтана е отменен
мълчалив отказ на органа по приходите и той
е задължен да извърши възстановяване и
прихващане в полза на Областна
администрация - Монтана
С решение ВАС потвърждава решението на
АС – Монтана, с което е отменен мълчалив
отказ на органа по приходите и той е
задължен да извърши възстановяване и
прихващане в полза на Областна
администрация - Монтана
С решение ВАС потвърждава решението на
АС – Монтана, с което е отменен мълчалив
отказ на органа по приходите и той е
задължен да извърши възстановяване и
прихващане в полза на Областна
администрация - Монтана
С решение ВАС отменя решението на АС –
Монтана и отменя отказа
С решение БРС отменя заповед на областния
управител и връща преписката с указания
С решение ВАС отхвърля искането на
жалбоподателя и потвърждава определенията
по предходните адм. дела
Прекратено от съда поради отмяна на
решението от общинския съвет

Адм. 78/2012 г.

АС - Монтана

Адм. 51/2012 г.

АС - Монтана

Адм. 52/2012 г.

АС - Монтана

Адм. 290/2012 г.

АС - Монтана

Адм. 10863/2012г. ВАС
Адм. 2275/2013 г.

ВАС

Адм. 337/2012 г.

АС - Монтана

Адм. 353/2012 г.

АС - Монтана

Адм. 516/2012 г.

АС - Монтана

имоти)
По заповед за оспорване на Решения
№№ 40 и 41 от Протокол №4/11.01.2012
г. на Общ. съвет Лом: смяна на
председателя на ОС
По заповед за оспорване на Решение №
11, т. 5 от Протокол №3/22.12.2011 г.
Общ. съвет Медковец: възлага на кмета
да уволни „нелоялните платци” на
общината, работещи в общ.
администрация
По заповед за оспорване на Решение №
13 от Протокол №3/22.12.2011 г. Общ.
съвет Медковец: учредява право на
строеж за фотоволтаична централа на
стадиона
По заповед за оспорване на Решение
106 от Протокол № 7/24.04.2012 г. на
Общ. съвет Монтана: обявява за частна
общинска собственост части от улици в
гр. Монтана
По заповед за оспорване на Решение
142 от Протокол № 8/29.05.2012 г. на
ОбС Монтана: отдава под наем пасища,
мери без търг/конкурс.
По заповед за оспорване на Решение
№181 от Протокол № 13/28.06.2012 г. и
Решение № 167 от Протокол №
11/30.05.2012 г. на ОбС Лом: разрешава
на спортен клуб да провежда състезания
по мотокрос върху имот - пасище, мера
По заповед за оспорване на Решение
253 от Протокол № 12/13.09.2012 г. на
Общ. съвет Монтана: обявява за частна
общинска собственост части от улица В.
Левски

Прекратено от съда поради отмяна на
решението от общинския съвет
Прекратено от съда поради отмяна на
решението от общинския съвет

Прекратено от съда поради отмяна на
решението от общинския съвет

С решение от 19.07.2012 г. МАС отменя
решението на общ. съвет
ВАС оставя в сила решението на МАС.
С определение от 04.03.2013 г. оставя в сила
опред-то на 3-членен състав на ВАС
Прекратено от съда поради преразглеждане на
решението от общинския съвет
С решение МАС отменя двете решения на
общинския съвет

С решение МАС отменя решението на
общинския съвет

