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З А П О В Е Д  

№ АдК-04-16 

Добрич  28.10.2022 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 Балчик, 

констатирах незаконосъобразност на решение № 628 по Протокол № 37/20.10.2022 

година. 

С Решение № 628, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 и 

ал.12 от Закона за автомобилните превози и във връзка със заявление в вх. № 94-00-

1429/28.09.2022 г. Общински съвет Балчик: 

Определя максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег за територията на Община Балчик, валидни за 2023 г., както 

следва: 

 

 Минимален размер Максимален размер 

Дневна тарифа 1.40лв. 2.50лв. 

Нощна тарифа 1.70лв. 2.80лв. 

 

Поименно гласуване със „ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0. 

Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения: 

Решението представлява общ административен акт по смисъла на чл. 65 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК).  

В чл. 65 от АПК е посочено, че общи са административните актове с еднократно 

правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат 

права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се 

издадат такива актове.  

Съгласно чл. 66, ал. 1 от АПК, откриването на производството по издаване на 

общия административен акт се оповестява публично чрез средствата за масово 

осведомяване, чрез изпращането на проекта до организации на заинтересованите лица или 

по друг подходящ начин.  

Според чл. 66, ал. 2 от АПК, уведомяването по ал. 1 включва и основните 

съображения за издаването на акта, както и формите на участие на заинтересованите лица 

в производството.  
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Съгласно чл. 69, ал. 1 от АПК административният орган определя и оповестява 

публично по реда, определен в чл. 66, ал. 1, една или повече от следните форми на участие 

на заинтересованите лица в производството по издаване на акта: 1. писмени предложения 

и възражения; 2. участие в консултативни органи, подпомагащи органа, издаващ акта; 3. 

участие в заседания на органа, издаващ акта, когато той е колективен; 4. обществено 

обсъждане.  

Според чл. 69, ал.2 от АПК, административният орган осигурява на 

заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, 

определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от 

деня на уведомяването по чл. 66.  

При приемане на решението общинския съвет не се е съобразил с правните норми, 

посочени в глава пета, раздел II от АПК, отнасящи се до общите административни актове.  

Липсват данни за публично оповестяване на общия административен акт чрез 

средствата за масово осведомяване, чрез изпращането на проекта до организации на 

заинтересованите лица или по друг подходящ начин както и за предоставена възможност 

на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие в срок не по кратък от 

един месец, което води до незаконосъобразност на приетото решение. В този смисъл е 

Решение №125/19.05.2016г. по адм. дело № 58/2016г. на Административен съд Стара 

Загора и Решение от 27.01.2015г. по адм. дело № 756/2014г. на АС Велико Търново. 

Във връзка с горното, 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 № 628 по Протокол № 37 от 

заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 20.10.2022 година. 

Копие от настоящата заповед да се връчи на Председателят на Общински съвет 

Балчик, за сведение и изпълнение. 

 

 

 

ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ 

 

Областен управител на област Добрич 
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