РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-155
Ловеч, 29.08. 2013 год.
С решение № 202, обективирано в Протокол № 29 от 22.08.2013 г., Общински
съвет Летница на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, чл. 8
и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ е приел следното изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Летница: „В чл. 63 се създават нови точки
46 и 47:
 т. 46.1 Вход на „Открит плувен басейн за сезонно ползване“, с. Крушуна 4,00 лв.
/1ден/” с ДДС;
 т. 46.2 Вход на „Открит плувен басейн за сезонно ползване“, с. Крушуна за деца
до 7-годишна възраст- без такса;
 т. 46.3 Такса за ползване на чадър 2.00 лв. /1ден/ с ДДС;
 т. 46.4 Такса за ползване на шезлонг 2.00 лв. /1ден/ с ДДС;
 т. 47 За използване на ПЗ “Маарата” като терен за заснимане на филми /част от
филми /, видеоклипове и реклами само в делнични дни - 200,00 лв. /1 час/с ДДС
Така взетото решение от Общински съвет Летница е прието при съществено
нарушение на административно-производствените правила, установени с чл. 26, ал.
2, чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 77 от АПК. Това обуславя неговата цялостна
незаконосъобразност. Същото е немотивирано, тъй като при незачитане принципите на
обоснованост, стабилност и съгласуваност към проекта е представено и обявено на
интернет страницата бланкетно предложение за изменение на Наредбата. Не е внесен за
разглеждане и обсъждане от Общински съвет анализ и план-сметка под формата на
евентуални разходи и приходи във връзка с предоставянето на тази услуга. От
направените изказванията и мотиви на съветниците се създава впечатление за
произволност при формиране на размера и неравнопоставеност на гражданите с оглед
дискриминационни критерии. Таксите са възмездна форма за потребление на публични
услуги и се определят според необходимите материално-технически и
административни разходи. Ето защо е от особено значение спазването на принципа за
съразмерност, регламентиран в чл. 7 от ЗМДТ. Задължението за мотивировка
представлява гаранция за правилността на акта, а липсата на мотиви съставлява
съществено нарушение на закона и винаги е основание за връщане на акта.
Предвид изложените съображения, на основание чл. 32 ал. 2 от ЗА и чл. 45, ал. 4
от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Европейската харта за местно
самоуправление
Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ за ново обсъждане в Общински съвет Летница решение №202/
22.08.2013 г. при съобразяване с изложените в заповедта мотиви.

На основание чл. 45 ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет Летница.

МИЛКО НЕДЯЛКОВ
Областен управител
на област Ловеч

5500 Ловеч ,ул.“Търговска”43, тел. 068/600003, факс 068/600166
www.lovech.government.bg ; E – mail: governor@lovech.government.bg

