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нн. НЕДЕЛИНО

РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр.Смолян, 26.01.2023 год.

МИРОСЛАВ АЛЕНДАРОВ - мл. прокурор при Районна прокуратура

гр. Смолян, след като се запознах с материалите по пр. Ме 195/2023г. по описа

на РП-Смолян,

УСТАНОВИХ:

Преписката е образувана по изпратена резолюция от прокурор при оп-
Смолян, касаеща извършването на проверка за законосъобразност на

съответните разпоредби в Наредбите за определяне размера на местните такси

и цени на услуги в общините, дали в или върху размера на таксите по смисъла

на чл.72 ЗМДТ е инкорпориран или се начислява 207 ДДС, предмет различен от

начисляване на ДДС за ТБО.
Съобразно нормативната уредба и съобразно указанията на ВАП, АП-

Пловдив и ОП-Смолян, РП-Смолян има функционална компетентност да

осъществява надзор за законност, с насоки за извършване на проверки за

дейността на общинските съвети, действащи в населените места, попадащи в

местната компетентност на РП-Смолян, по приемане, изменение и допълнение

на подзаконови нормативни актове, както и проверка на актовете на местни

органи на власт с разпореждане с имущество, представляващо частна общинска

собственост.
С оглед извършването на обоснована преценка за законосъобразност на

Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, от Председателя на Общински съвет Неделино

следва да бъде изискано пълно заверено копие от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ,

както и писмена справка, от която да е видно следното: каква по вид /проста

или пропорционална/ е таксата за предоставяне ползване на обектите по чл.72

ЗМДТ, предвидена в местната наредба, каква е методиката за определянето Й,

респ. включва ли същата по някакъв начин /мнкорпорира ли/ 202 ДДС,

начислява ли общината 207 ДДС върху размера на таксите за дейности по

смисъла на чл.72 ЗМДТ, респ. внася ли в държавния бюджет ДДС оттези такси

и ако внася в какъв размер са внесените от същата по години, за последните

три.
саита акта от окаск пзйтузаа Бота: гогок зтоапа пъргъ БЕ.



Предвид на което и на основание чл.145, ал, т1 от ЗСВ

РАЗПОРЕЖДАМ:

1, Изисквамот Председателя на Общински съвет Неделино да предостави

заверено копие от Наредбата по чл.9 от змдт.
7 Изисквам писмена справка, откоято да е видно слелий то: каква по вид.

проста или пропорционална/ е таксата за предоставяне ползване на обектите по

5 ЗМДТ, предвидена в местната наредба, кака е методиката за

определянето Й, респ. включва ли същата по някакъв начин /инкорпорира ли/

307 ДДС, начислява ли общината 20х ДДС върху размера на таксите за

дейности по смисъла на чл.72 ЗМДТ, респ. внася ли в държавния бюджет ДДС

пиптези такси и ако внася в какъв размер са внесените от същата по години, за

последните три.
Изщсканите материали от Общински съвет Неделино следва да постъпят в

Районна прокуратура - гр.Смолян до 10.02.2023 г.


