ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 4/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 389
гр. Левски, 27.01.2022г.
относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за управление
на отпадъците на територията на Община Левски
На основание чл.76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс и
чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Приема проекта за изменение и допълнение на Наредба № 11 за
управление на отпадъците на територията на Община Левски, както следва:
В глава девета „Контрол“ чл.59, ал.1 изразът „упълномощени за това
лица“ се заменя с „оправомощени за това лица“
В глава десета „Административно-наказателни разпоредби“ в чл.62,
ал.2 се допълва така:
„За маловажни случаи на административни нарушения, установени при
извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените
контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10
до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за
самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на
нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се
подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати
глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно
глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата,
за нарушението се съставя акт за административно нарушение, съгласно
разпоредбите на този раздел“.
В чл.65 изразът „упълномощено
„оправомощено от него лице“.
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Чл. 67, ал.2 се допълва със следния текст:
„За маловажни случаи на административни нарушения, извършени от
непълнолетни, контролният орган изпраща съставените актове на местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН) за налагане на мерки от възпитателен характер“.

В глава единадесета „Допълнителни разпоредби“, в параграф 1 се
създава нова точка 37, с която се добавя обяснението на понятието „явно
маловажен случай“:
„Явно маловажен случай" на нарушение е налице, когато деянието
разкрива явно незначителна степен на обществена опасност.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 17 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
Мотиви: Решението е прието на основание чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и при следните мотиви:
1. Недостатъчно детайлно отразяване и разграничаване в Наредба № 11
на понятията „маловажен“ и „явно маловажен случай“.
2. Нуждата от справедливи и адекватни санкции за по-ниските по степен
на обществена опасност нарушения.
3. Законово регламентирана възможност за реализиране на принципите
за справедливост и обективност при съвкупната преценка, и правилния, и
обективния анализ на фактите и обстоятелствата, относими към предмета на
доказване на административните нарушения.
4. Необходимост от повишаване на ефективността в събираемостта на
административните санкции - глоби и затвърждаването на доверието на
населението в неизбежността на наказанието при извършването на
закононарушенията.
5. Актуализация и синхронизация на нормите на Наредба № 11 с
последните изменения на законовите и подзаконовите нормативни актове.

Решението е отменено с решение № 399/23.02.2022г. на Общински съветЛевски.
ТОМА ТЕРЗИЕВ:/п/
Председател на Общински съвет-Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА:/п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

