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З А П О В Е Д  

                                                            № АдК-04-9 

Добрич  12.07.2022 г. 

 

Във връзка с осъществяваният 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 № 

45/28.06.2022 г., констатирах незаконосъобразност на решение № 385, с което Общински 

съвет Шабла изменя Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, осъществяване и 

поддържане чистотата в личните дворове и обществените места на територията на Община 

Шабла. 

С решение № 385, на основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с докл. записка с вх. №К-75/15.06.2022 г., Общински 

съвет-Шабла: 

1.Изменя Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, осъществяване и 

поддържане чистотата в личните дворове и обществените места на територията на Община 

Шабла както следва: 

§ 1. 56, т. 3 се изменя, като след редакцията придобива следното съдържание: 

 „Служителите към РУ МВР Каварна, органите Регионална здравна инспекция/РЗИ/ и 

Областна дирекция на Българска агенция по безопасност на храните /ОДБАБХ/. 

2. Възлага на Кмета на община Шабла да извърши последващите действия.  

„За“ – Йорданка Иванова Стоева – Йорданова;  Елка Йорданова Жечева; Живко 

Спасов Иванов; Елеонора Николова Василева; Ивелина Георгиева Янакиева-Демирева; 

Кирил Стефанов Кирилов; Мария Ставрева Недялова; Милена Петкова Тодорова; Нина 

Христова Петрова;  

С поименно гласуване от присъстващите 9 общински съветници с 9 гласа  - „за”,  0 

„против” и 0 „въздържал се” –  предложението за решение се приема. 
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Решението е незаконосъбразно, поради неспазване на чл. 26 Закона за нормативните актове.  

 

Съгласно чл. 26 ЗНА ал. 2, в процеса по изработване на проект на нормативен акт се 

провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Ал. 3, преди 

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, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20. 

Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва 

на Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление - на 

интернет страницата на съответната община и/или общински съвет. 

Ал. 4, срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 

консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично 

посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да 

определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. 

Ал. 5, след приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, 

съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет 

страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с 

обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на 

изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за 

обществени консултации.  

При приемане на решението, не е спазен срокът, съгласно чл. 26, ал. 4 ЗНА. Също така липсва  

справка за постъпилите предложения, съгласно ал. 5 на чл. 26 ЗНА. 

Липсата на спазване на тези императивни норми от ЗНА в достатъчна степен мотивират извод 

за незаконосъобразност на Решение № 385, взето с Протокол № 45 от заседанието на 

28.06.2022 г. 

 

 

             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 №385 по Протокол №45 от заседание 

на Общински съвет Шабла, проведено на 28.06.2022 година, с указания за неговата отмяна. 

 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Шабла, 

за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

ГАЛИН ГОСПОДИНОВ 

 

Областен управител на област Добрич 
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