РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Силистра

ЗАПОВЕД
№АК-02-7
гр. Силистра, 14.02.2013г.
В Областна администрация Силистра с входящ №1-178/07.02.2013г. е постъпил
протокол № 16 на Общински съвет Главиница от проведено заседание на 29.01.2013г.
След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата
законосъобразност, от фактическа и правна страна установих незаконосъобразност, при
вземане на следното решение:
Решение №160 на Общински съвет Главиница по т. 5 от дневния ред, относно
определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ за 2013 год. на
територията на община Главиница. Решението е прието на основание чл. 62, ал. 1 от
ЗМДТ, чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА.
С решение № 160 Общински съвет Главиница :
1. Одобрява план сметка по такса „Битови отпадъци“ за 2013 год. за територията на
община Главиница на стойностите, посочени в приложение №1 от решението;
2. Утвърждава размера на Битови отпадъци“ за 2013 год. за територията на община
Главиница на стойностите, посочени в приложение №2 от решението;
Решение №160 е прието след поименно гласуване, с 13 гласа „за“; 0 гласа
„против“; 3 гласа „въздържал се“; един отсъстващи.
В решението не се съдържа размер на таксата, определен за всяка услуга
поотделно/чл. 62 от ЗМДТ/. Приложенията към докладната(№1 и 2) също не
съответстват на изискването да се определи таксата за всяка услуга поотделно(за
сметосъбиране; за сметоизвозване; за обезвреждане и т.н.), което е съществено
нарушение, тъй като препятства възможността да се извърши контрол за
законосъобразност на всяка услуга поотделно и оттам преценка относно дължимостта
на отделните такси както по основание, така и по размер, т.е. препятства възможността
за контрол по законосъобразност на акта като цяло.
Цитираната разпоредба на ЗМДТ е пренесена и в чл. 14 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на

община. Главиница. Посочването на задължение за всяка услуга поотделно
предопределя възможността за преценка относно дължимостта на отделните такси,
предвид основанията за недължимост, предвидени в чл. 71 ЗМДТ.
Считам, че допуснатата незаконосъобразност в решение № 160 от протокол
№16/29.01.2013г. на Общински съвет Главиница може да бъде отстранена чрез ново
обсъждане на същото на заседание на Общинския съвет.
Ето защо, на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с
чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :
Връщам решение № 160 от протокол № 16/29.01.2013г. на Общински съвет
Главиница като незаконосъобразно, за ново обсъждане в 14-дневен срок от
получаването му.
Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет Главиница за
изпълнение, а на Кмета на Община Главиница за сведение.
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