РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Пловдив
Изх. № АК-01-2/11.01.2019 г.
ДО
Г-ЖА ИВА ВЪЛЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ХИСАРЯ
КОПИЕ ДО
Г-ЖА ПЕНКА ДОЙКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
На Ваш изх. № 16/04.01.2019 год.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,
На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за
законосъобразност по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, констатирах частична незаконосъобразност на Решение № 690, взето с Протокол № 72 от
извънредно заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 28.12.2018 г., в частта му по т. 2.
Решение № 690, взето с Протокол № 72 от извънредно заседание на Общински съвет – Хисаря е
прието при посочени правни основания - разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 3, т. 2 от
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 17, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря. Актът е приет с необходимото
мнозинство от 11 гласа „За“, от общ брой на общинските съветници – 17. Приложен е списък от проведено
поименно гласуване. Решението е прието във връзка с приложена Докладна записка с изх. № 61-00230/16.11.2018 г. и допълнително депозирано предложение с изх. № 61-00-252/17.12.2018 г., внесени от
легитимен вносител – кметът на община Хисаря.
Съгласно т. 2 на описаното решение, на основание чл. 17, ал. 2 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря, юридически и
физически лица и еднолични търговци, осъществяващи стопанска дейност в нежилищни имоти –
предприятия с разкрити работни места, въведени в експлоатация след 01.01.2013 г., които са извън гр.
Хисаря, заплащат такса битови отпадъци в размер на 1/5 от определената за съответното населено място.
Съгласно текста на посочената разпоредба - чл. 17, ал. 2 от Наредбата, когато до края на предходната
година общински съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата
се събира на база действащия размер към 31.12. на предходната година. Видно от цитирания текст, нормата
на чл. 17, ал. 2 от Наредбата не кореспондира смислово с т. 2 на решението.

От друга страна, съгласно чл. 19, ал. 2 от Наредбата, юридически лица и еднолични търговци,
осъществяващи стопанска дейност в нежилищни имоти-предприятия с разкрити работни места, въведени
в експлоатация през 2013 и 2014 година, които са извън град Хисаря, заплащат само за календарната 2014
година такса битови отпадъци в размер на 1/5 от определената такава за съответното населено място.
Правилото въвежда преференции единствено по отношение заплащането на ТБО за календарната 2014 г.,
поради което същото е лишено от практическо приложение към настоящия момент.
Освобождаване от заплащане на такса е регламентирано в разпоредбата на чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ,
според която общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от
заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9 ЗМДТ. Освобождаването от
заплащане на дължима такса от ползвател на услугата следва да бъде разгледано в контекста на
конституционния принцип за равенство – чл. 6 и чл. 19 от Конституцията на Република България.
Неспазването на принципа и липсата на ясно очертана обосновка, каквато е установена при проверка на
приложените книжа, е предпоставка за поставянето на гражданите или икономическите субекти в
неравноправно положение, което е недопустимо от утвърдения в страната правен ред.
Предвид изложеното е налице неспазване на установената форма, поради липсата на фактически
и правни основания за издаване на решението в посочената част, което представлява самостоятелно
основание за незаконосъобразност на административните актове по аргумент на чл. 146, т. 2 АПК (ППВС
№ 4/1976 г., т. 7; ТР № 16/1975 г. на ОСГК на ВС; ТР № 4 от 2004 г. на ОС на ВАС и ТР № 1/18.04.2006 г.
на ВАС по тълк. дело № 1/2006 г., ОС на съдиите от втора колегия.).
В допълнение, съгласно чл. 66, ал. 1 ЗМДТ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012
г.), ТБО се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа
на одобрена план-сметка за всяка дейност. Видно от приложените книжа към решението, одобрената плансметка е представена като Приложение № 1, като отразяването ѝ с първа, а не с последваща точка от
решението би довело до по-прецизна редакция на акта.
Предвид гореизложените фактически и правни съображения и на основание чл. 45, ал. 4 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам в законовия 7-дневен срок за
ново обсъждане, респ. отмяна в Общински съвет - Хисаря Решение № 690, взето с Протокол № 72 от
извънредно заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 28.12.2018 г., в частта му по т. 2, като
незаконосъобразно.
На основание чл. 45, ал. 7 ЗМСМА Ви указвам, че следва да преразгледате в 14-дневен срок от
получаване на настоящото писмо решението в посочената част, в противен случай ще са налице основания
да оспорим същото по съдебен ред.

С уважение,
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
Областен управител на област Пловдив
/П/
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