РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Пловдив
Изх. № АК -01-298/27.12.2018 г.

ДО
Г-Н ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
АСЕНОВГРАД
КОПИЕ ДО:
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
На Ваш изх.№394/20.12.2017 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

На основание чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията и по повод на осъществявания
контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) констатирах частична незаконосъобразност на Решение №1726 – в частта му
пот.2.6. до т.2.11., взето на 51 Редовно заседание на общински съвет Асеновград, с Протокол №51 от
19.12.2018 г.
Представям следните правни аргументи:
С Решение №1726, взето на 51 Редовно заседание на общински съвет Асеновград, с Протокол
№51 от 19.12.2018 г., на основание чл.21, ал.1, т.7 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2,чл.8,
ал.6, чл.62,чл.66 и чл.69,ал.1 от Закона за местни данъци и такси, действащ в редакцията си преди
изменението в ДВ, бр.88/03.11.2017 г., чл.19, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на парва и услуги на територията на община Асеновград, както и предвид
фактическите мотиви в докладна записка с вх.№ДЗ-582/11.12.2018 г. на кмета на общината, се одобрява
план-сметка по дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2019 г. по населени места и се определя размера на
таксата за битови отпадъци за 2019 г. и цени на услуги за почистване за община Асеновград.
С т.2.6 се определя, че за отдадените под наем общински обекти се заплаща цена на услуга за
почистване …..; с т.2.7. се определя, че за отдадените под наем общински терени, за които няма
определени отчетни стойности се заплаща цена на услуга за почистване…….; с т.2.8. се определя, че за
ползваните общински терени, върху които са поставени преместваеми съоръжения да се събира към
съответните такси за почистване и цена на услуга за почистване ….; с т.2.9. се определя, че за отдадените
под наем общински обекти в „Търговски център с многофункционално предназначение-подплощадно
пространство в центъра на Асеновград – тип „покрит пазар“ се заплаща цена на услуга за почистване…..;
с т.2.10 се приема, че за ползваните общински обекти под наем от политически партии, синдикални
организации и юридически лица с нестопанска дейност, регистрирани в обществена полза се заплаща
цена на услуга за почистване….; с т.2.11. се приема, че училищата на територията на община Асеновград
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заплащат цена на услуга за почистване… В посочените части решението е незаконосъобразно поради
съществено нарушение на материалния закон - Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл.64 от
ЗМДТ, в актуалната към приемане на решението редакция, местната такса за битови отпадъци се
заплаща от лицата по чл.11 от ЗМДТ. Те са на първо място, по смисъла на чл.11, ал.1 от с.з. –
собствениците на недвижими имоти, а съгласно чл.11, ал.5: „за имот - държавна или общинска
собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.“. Следователно
задължението за заплащане тежи на първо място върху собственика –в лицето на общината за имотите –
публична и частна общинска собственост, а за отдадените под наем и предоставените за управление и
ползване имоти –общинска собственост, лицето на което е предоставено правото на управление, ако в
договора не е уговорено, че това задължение остава за собственика-общината. Но при всички случаи
задължението се отнася до заплащане на местна такса, тъй като услугата по почистване с конкретно
дефинираните дейности по чл.62 от ЗМДТ. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя
по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно. В този смисъл съгласно чл.6, ал.1, б.“а“ от ЗМДТ се
събира местна такса за битови отпадъци, а не се заплаща „цена“ по см. на чл.6, ал.2 от с.з., както
незаконосъобразно е приел местният орган на самоуправление в посочените по-горе точки.
Нещо повече, при сравнителен анализ на приетите по т.1.6. до т.2.11. волеизявления със
съдържанието на останалите волеизявления от съдържанието на решението, а именно събраният размер
от заплатената цена на услугата за почистване да постъпва като местен приходна общинския бюджет по
параграф 27-07 „Общински такси за битови отпадъци“, което означава, че намерението на общинския
съвет е било да дефинира „такса“, а не „цена“ на услугата.
Предвид гореизложените фактически и правни съображения, както и на основание чл.45, ал.4 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам за ново обсъждане, в
законовия 7-дневен срок в общински съвет Асеновград, Решение №1726 – в частта му по т.2.6. до т.2.11.,
взето на 51 Редовно заседание на общински съвет Асеновград, с Протокол №51 от 19.12.2018 г., като
частично незаконосъобразно.
На основание чл.45, ал.7 от ЗМСМА следва да преразгледате в 14-дневен срок от получаване на
настоящото писмо върнатото решение в посочените части, в противен случай ще са налице основания да
оспорим същото в тези части по съдебен ред.
С уважение,

/П/
Областен управител на област Пловдив
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