РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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№ AдK-04-11
Добрич 12.03.2014 г.
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите
решения по Протокол №3 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на
26.02.2014 г. установих следното:
С РЕШЕНИЕ №3/25: След направените изказвания и предложения на основание
чл.21 ал.1 т.7 и ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6 ал.2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с Наредба № 1
от 30.01.2012 година за контрол и опазване на горските територии, с поименно гласуване,
общ брой гласували 12, от тях с 12 гласа “за”, 0 “против” и 0 “въздържали се”,
Общинският съвет прие
I. Общинският съвет с. Крушари приема следното допълнение и изменение в
Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари:
1. Раздел ІІ се изменя така „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,
площадки, улични платна и терени с друго предназначение, за маркиране на дървесина и за
издаване на превозен билет”
2. В раздел ІІ , се създава нов чл.21а със следния текст :
Чл.21а,ал.(1) „На територията на община Крушари се събират такси за маркиране на
дървесина и такса за издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина, добита
извън горските територии”, както следва:
т.1 Такса за маркиран куб.м. дървесина - 3 лв.
т.2 Такса за издаден превозен билет - 5 лв.
ал.(2) Издаването на превозен билет се извършва от длъжностно лице, определено със
заповед на кмета на Общината.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши съгласно закона последващите действия.
Считам решението за незаконосъобразно поради следните съображения:
С настоящото Общински съвет Крушари приема изменения и допълнения в Наредба
№11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Крушари. При постановяване на решението общинските съветници
са се съобразили с процедурата по Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) по отношение кворум и мнозинство. Гласуването е направено
поименно, съобразно разпоредбата на чл. 27 ал. 5 от ЗМСМА. Приетите изменения и
допълнения на наредбата са обсъдени в съответните постоянни комисии, съобразно
Правилника за организация и дейност на Общински съвет с. Крушари, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. Същите, ведно с мотивите, са
публикувани на официалната страница на общината, в подстраница „Проектни-нормативни
актове”, като е посочена датата на публикацията – 12.02.2014г.
При постановяване на Решение №3/25 обаче, Общински съвет Крушари е нарушил
разпоредбите на Закона за нормативните актове (ЗНА). Чл. 26 ал. 2 от същия сочи, че преди
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внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган
съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция
заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя наймалко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Чл. 60 ал. 5, във връзка с чл.
62 от Гражданско-процесуалния кодекс изрично регламентира сроковете и тяхното изтичане,
като срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да
тече срокът, и изтича в края на последния ден.
Разпоредбата на чл. 26. ал. 2 от ЗНА е императивна по своя характер, т.е. не се
допуска отклонение от заложените срокове. С това законодателят се стреми да даде
възможност на жителите на дадена община да се включат активно в приемането на
подзаконови нормативни актове, регламентиращи отношения от местно значение. Липсата
на предложения и становище от страна на заинтересувани граждани не може да се приеме
като основание за тяхното неспазване. Несъобразяването с посочения в закона 14-дневен
срок, без значение в какъв период от време се изразява, води след себе си нищожност на
приетите изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове.
С оглед горепосоченото, към момента на заседанието на Общински съвет Крушари –
26.02.2014г., на което обнародваните проекти за изменение и допълнение на наредби са
гласувани и приети, четиринадесетия ден все още не е изтекъл.
С оглед гореизложеното и на основание чл.32. ал.1 от Закона за администрацията във
връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение №25 по протокол №3 от заседание на
Общински съвет – Крушари, проведено на 26.02.2014 г., с указания за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет –
Крушари и на деловодството за сведение и изпълнение.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…………(П)……………..
/ НЕДКО МАРЧЕВ/
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