РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

ЗАПОВЕД
№ АдК-04-32
Добрич 14.05.2020 г.
Във връзка с осъществявания по силата на чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и
чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, контрол за
законосъобразност на решенията на Общински съвет Шабла взети с Протокол № 11/29.04.2020г.,
констатирах незаконосъобразност на решение № 85, с което Общински съвет Шабла приема
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Шабла.
С решение №85, Общински съвет Шабла на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси, приема следната Наредба за изменение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на община Шабла, както следва:
§ 1. В „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нова преходна разпоредба § 10, със
следното съдържание:
„§ 10. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху
недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.“
§ 2. Наредбата влиза в сила от 24.03.2020 г., датата на публикуване в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.
на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 година.
С явно гласуване от присъстващите 11 общински съветника с 11 гласа - „за”, 0 „против” и
0„въздържал се” – решението се приема
Решението е незаконосъобразно, поради противоречието му с разпоредбите на чл.14 от
Закона за нормативните актове, по следните съображения:
Измененията в наредбата са с цел синхронизиране на сроковете за ползване отстъпката
от 5% , предвидена в чл.28 ал.2 и чл.60 ал.1 от Закона за местните данъци и такси, при плащане
на данъка за цялата година за недвижимите имоти или превозните средства. Този срок, който в
ЗМДТ е 30 април, с § 26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение е удължен до 30 юни.
В тази връзка, дори без да е налице изменение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Шабла, то по силата на закона, всяко данъчно
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задължено лице на територията на общината би могло да ползва отстъпката от 5% , предвидена в
чл.28 ал.2 и чл.60 ал.1 от Закона за местните данъци и такси, при плащане на данъка за цялата
година за недвижимите имоти или превозните средства, в срок до 30 юни 2020 година.
Поради гореизложеното приетото в §2 от решението обратно действие на наредбата :
„…..влиза в сила от 24.03.2020 г….“ е незаконосъобразно, тъй като противоречи на
разпоредбите на чл.14 ал.2 от Закона за нормативните актове. Законът за мерките и действията
по време на извънредно положение няма обратна сила, по отношение на разпоредбата визирана в
§26 от преходниште и заключителните му разпоредби, поради което нормативния акт издаден,
въз основа на него също не би вогъл да има обратана сили.
Като е въвел обратно действие на гласувания нормативен акт Общински съвет Шабла е
приел Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на община Шабла при допуснати съществени нарушения на чл.14 от
Закона за нормативните актове, обосноваващи незаконосъобразност на акта, водеща до неговата
отмяна.
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
Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 85 по Протокол №11 от заседание на
Общински съвет Шабла, проведено на 29.04.2020 година, с указания за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Шабла за
сведение и изпълнение.
КРАСИМИР КИРИЛОВ
Областен управител на област Добрич
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