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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч
Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за реда за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Годеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Всеки нормативен акт, в това число и издаден от общински съвет, трябва да
съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен (чл. 15,
ал. 1 от ЗНА и чл. 76. ал. 3 от АПК). При спазване на тези изисквания, колективният орган на
съответната община разполага с нормативно установено правомощие да доразвие с наредба
нормите на закона, но не може да преурежда обществени отношения, вече уредени в закона.
Предложението внасям във връзка с Разпореждане №1360/16.10.2017 г. по Адм.дело
№965/2017 г. на Административен съд София област. Производството е образувано по
протест на Окръжна прокуратура, против разпоредбата на чл.15, ал.2 от Наредба № 2 от
29.11.2012 г. за реда за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Годеч, приета с Решение № 131 по Протокол № 11 от
29.11.2012 г.
С разпоредбата на чл.15, ал.2 от наредбата е уредено: „ За имоти общинска
собственост, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината за
сметка на наемателя, съответно ползвателя.” Касае се за такса битови отпадъци.
Така формулирана разпоредбата се оказва в противоречие с нормативни разпоредби
от по-висок ранг, а именно чл.11 и чл.64 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
По силата на чл.64, ал.1 от ЗМДТ таксата се заплаща от лицата по чл.11. В ал.5 от
последната разпоредба се определя, че: „За имот - държавна или общинска собственост,
данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.”, т.е. по
аргумент от противното основание – собственикът не е. Цитираната норма е специална по
отношение на общото правило на чл.11, ал.1 от ЗМДТ, обвързващо по правило със
задължението собственика на имота.
Съгласно чл.60, ал.1 от Конституцията на РБългария таксите се установяват със закон.
Законът е този, който въвежда таксата. Той посочва за какво, за какви действия и услуги и на
кога следва да се плаща.
В този смисъл разпоредбата на чл.15, ал.2 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за реда за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Годеч е незаконосъобразна и следва да бъде изменена, поради констатираните
противоречия с нормативен акт от по-висок ранг.
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
местно самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 76,
ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл.
26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет – Годеч да вземе
следното

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
Приема изменения и допълнения в Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за реда за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Годеч, както следва:
§ 1. В Чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал.1, т.3 се изменя така: „При концесия данъчно задължен е концесионерът. При
концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при
които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот
или съответната част от него.”
2. В ал.1, се създава нова т.4: „Собственикът на сграда, построена върху държавен
или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част
от него.”
3. Ал.2 се изменя така: „За имот - държавна или общинска собственост, данъчно
задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.”
§ 2. В Приложение 7, към чл.31, ал.5 – Административни услуги „Местни данъци и
такси” за услуги, включени в СУНАУ под номер ОБА13-3, ОБА13-11, ОБА13-12 срокът на
обикновената услуга се изменя на 5 дни
§ 3. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 10 със следният
текст: „Наредбата е изменена и допълнена с Решение №….. по Протокол №…. на ОбСГодеч. ”

ВНОСИТЕЛ:
Мария Владимирова
Председател на ОбС-Годеч
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