РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-174
Ловеч, 11.12.2014 год.
С решение № 923, обективирано в Протокол № 48 от 25.11.2014 г., Общински
съвет Угърчин е формулирал следната воля „освобождава в частта за
сметосъбиране и сметоизвозване за 2013 г. Антоан Сотиров Христов – наемател по
договор на имот с адрес с. Лесидрен , ул. Губе“ № 1, собственост на съюза на
филмовите дейци“.
На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ в законоустановения 7-дневен срок констатирах, че
горецитираното решение е издадено в грубо противоречие с материалните норми,
процесуалните правила и целта на закона по следните съображения:
Приетият от органа на местно самоуправление акт е издаден в нарушение на чл.
59, ал. 2 т. 4 от АПК, поради неспазването на изискуемата форма. Необходима и
задължителна част от съдържанието на административния акт са фактическите и
правни основания за издаването му. Горепосоченото решение е формулирано при
неспазване на изискванията за задължителни реквизити на административния акт.
Посочени са наименование на органа, който го издава, наименование, дата на издаване
и номер на акта. ЛИПСВА правното основание, което да делегира на органа на местно
самоуправление възможност да изрази подобна воля. Процесуалното задължение за
мотивиране на акта тежи върху водещия административното производство орган и
следва да се съдържа ако не в самото решение, то поне в преписката по издаването му.
В настоящия случай, фактическите основания за постановяване на решението не се
съдържат нито в обстоятелствената част, нито са приложени материалите от
заседанието, съдържащи мотивирани предложения. Тяхната липса препятства
възможността да бъде контролирано законосъобразното упражняване на правомощията
на органа на местно самоуправление. Не става ясно дали се „опрощава“ вече дължимо
публично вземане за такса битови отпадъци за 2013 г. или се освобождава от
заплащането на такава поради наличието на условията в Закона за местните данъци и
такси. И в двата случая Общинският съвет не притежава подобни компетенции.
Съгласно чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България само Президентът има
право да опрощава несъбираеми държавни вземания. Нормата е повелителна по
характер с оглед прякото действие на конституционните норми, чл. 5, ал. 2 от
Конституцията. Никой орган не може да изземва тези функции. От друга страна по
смисъла на чл. 71, ал 1 от ЗМДТ не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване,
когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата
година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на
предходната година в общината по местонахождението на имота. В настоящия случай
не е ясно има ли подадена такава декларация и налице ли са останалите предпоставки
за освобождаване от такса. Не на последно място, приемането на подобно
немотивирано и абсолютно противоречащо на закона решение създава условия за
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поставяне на едно лице в привилегировано положение в сравнение с другите данъчно
задължени лица от Община Угърчин.
Предвид изложените съображения и 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
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ за ново обсъждане в Общински съвет Угърчин Решения № 923 от
25.11.2014 г. за съобразяване с мотивите на настоящата заповед.
УКАЗВАМ отново на Председателя на Общински съвет Угърчин, че заедно с
решенията следва да изпраща и материалите от заседанието, които съдържат мотивите
за издаването на актовете.
На основание чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА препис от заповедта да се изпрати на
Председателя на Общински съвет Угърчин.
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