
СПРАВКА
ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТ СЪВЕТ ГЕОРГИ

ДАМЯНОВО
за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Общински съвет Георги Дамяново:

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. – 12 бр.

            Приети решения на общинския съвет общо – 169 бр.
            Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр.
            Оспорени пред Административен съд Монтана – 3 бр.

1.  Със Заповед № АК-04-2/03.01.2014 г.  на областният управител е върнато
за ново обсъждане Решение № 344 от Протокол № 27/19.12.2013 г. С посоченото
Решение общинския съвет допълва чл. 19 на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги,  отнасящ се до
освобождаването от такса битови отпадъци. Основанието за освобождаване от
заплащане на таксата е неползването на съответната услуга, съгласно чл. 8, ал. 5 от
ЗМДТ. В конкретнич случай общинският съвет поставя допълнителни условия (напр.
липсата на задължения за имота) за упражняване на това право, което е
недопустимо. Решението е отменено от общинският съвет с Решение № 347 от
Протокол № 28/16.01.2014 г.

2. Със Заповед № АК-04-13/19.03.2014 г. на областният управител е върнато
за ново обсъждане Решение № 358 от Протокол № 30/13.02.2014 г. С посоченото
Решение общинския съвет отменя ал. 5 на чл. 19 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и добава нова разпоредба –
чл. 19а. В точка от 1 до 8 на ал. 4 от чл. 19а от Наредбата общинския съвет въвежда
условия,  които следва да бъдат изпълнени при подаване на декларация за
освобождаване от такса битови отпадъци.  В случая общинският съвет превишава
компетентността си, излиза извън нейните законови рамки и издава акт, за който не
е овластен.  Кога и при какви условия не се дължи такса битови отпадъци
законодателят е нормативно определил, а редът за упражняване на едно право е
различно от условията, при които това право възниква. Незаконосъобразност се
открива и в ал. 5 на чл. 19а от Наредбата -  към кръга задължени лица да заплащат
ТБО, са прибавени и наемателите.

Решението не е отменено и е оспорено пред Административен съд Монтана
със Заповед № АК-04-13-(1)/10.04.2014 г. Оспореното решение е отменено с
Решение № 352/20.06.2014 г. на Административен съд Монтана по адм. дело №
202/2014 г. (в законна сила)

3. Със Заповед № АК-04-14/19.03.2014 г. на областният управител е върнато
за ново обсъждане Решение № 359 от Протокол № 30/13.02.2014 г. С посоченото
Решение общинския съвет одобрява план-сметката, включваща необходимите
разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битовите
отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване. Решението е
незаконосъобразно, поради допуснати нарушения на материалния закон. Като
основа за определянето размера на таксата е приета да бъде данъчната оценка на
имота. Това е критерии, свързан с имущественото състояние на лицата –
собственици на недвижими имоти, като ги поставя в неравноправно положение -
генериращите по-голямо количество битови отпадъци биха плащали по-малко само
заради по-малката стойност (данъчната оценка) на техните имоти от собствениците
на имоти с по-голяма данъчна оценка, които обаче генерират по-малко количество



на битови отпадъци. С Решението е прието таксата да се заплаща и от наемателите,
което е недопустимо.  Същото е гласувано и без да е спазен законовия срок за
приемане на план-сметката.

Решението не е отменено и е оспорено пред Административен съд Монтана
със Заповед № АК-04-14-(1)/10.04.2014 г. С Решение № 370/07.07.2014 г. на
Административен съд Монтана по адм. дело № 203/2014 г. е отменено Решение №
359/13.02.2014 г. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила.

4. Със Заповед № АК-04-15/05.05.2014 г. на областният управител е върнато
за ново обсъждане Решение № 374 от Протокол № 31/04.04.2014 г. С посоченото
Решение общинският съвет възлага на кмета да извърши деактуване на общински
имоти при представяне на доказателства за това. Съгласно разпоредбата на чл. 64,
ал.  1  от ЗОС имотите,  неправилно актувани като общинска собственост,  както и
имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите
книги със заповед на Кмета на общината и се предават на собственика.  На това
основание общинският съвет е приел Решение № 374  по въпрос,  който не е от
неговата компетентност. Видно от разпоредба, отписването на имота като общински
е изключителна компетентност на Кмета на общината. В този случай Общинският
съвет е постановил решение при пълна липса на материална компетентност, което
води до неговата нищожност.

Решението не е отменено и е оспорено пред Административен съд Монтана
със Заповед № АК-04-17/29.05.2014  г.  на областния управител.  С Решение №
406/22.05.2014  г.  общинският съвет е отменил оспореното Решение и
производството по дело № 284/2014 г. е прекратено с определение.


