
СПРАВКА  

ЗА ВЪРНАТИ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТ СЪВЕТ 

ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

 

Общински съвет Георги Дамяново 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 11 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 91 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-9/14.02.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 159 от Протокол № 18/02.02.2017 г. на Общински съвет 

Георги Дамяново. С посоченото решение общинският съвет одобрява необходимите 

средства по събирането, извозването и депонирането на битовите отпадъци и чистотата 

на териториите за обществено ползване за 2017 г. Решението е незаконосъобразно, 

поради допуснати нарушения на материалния закон. Като основа за определянето 

размера на таксата е приета да бъде данъчната оценка на имота. С нормата на чл. 67 от 

ЗМДТ е определено, че размерът на таксата се определя в левове според количеството 

на битовите отпадъци, а когато то не може да се определи, т.е. само по изключение (чл. 

67, ал. 2 от ЗМДТ), размерът на таксата се определя в левове на ползвател или 

пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде 

данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им 

цена. Общинският съвет няма възможност за преценка кой от двата способа за 

определяне на размера на ТБО да приложи, тъй като е длъжен да се съобрази с 

поредността по силата на закона. Първият и основен критерий за определяне на размера 

на ТБО е количеството на отпадъците. Решението е гласувано и без да е спазен 

законовия срок за приемане на план-сметката. 

Решението е оспорено пред Административен съд Монтана със Заповед на 

областния управител № АК-04-14/09.03.2017 г. Производството по образуваното дело 

№ 90/2017 г. е прекратено с Определение № 138/24.04.2017 г. на съда след отмяна от 

общинския съвет с Решение № 169/06.04.2017 г.    

 


