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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Д О Б Р И Ч  

 

З  А  П  О  В  Е  Д  

 
№ РД-11-01-09 

 

Добрич         01.03.2012 г. 

 Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на 

приетите решения по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено 

на 17.02.2012 г., установих следното:   

РЕШЕНИЕ 58: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 

76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 12 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, 

Общински съвет - Балчик  

Р Е Ш И : 

1. Променя чл. 29, чл. 31 и чл. 36 от Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, както 

следва: 
Чл. 29 (1) За ползването на детски градини и Обединено детско заведение родителите или 

настойниците заплащат месечни такси в размер на 35.00 лева.  

(2)        Размерът на таксата за деца на студенти - редовно обучение и деца на самотни 

майки, чийто баща е неизвестен е 15,00 лева. 

(3)        Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения 

в общината се заплаща такса по 15,00 лева за всяко от децата. 

Чл. 31 (1) Отменя се. Ал. 2 става ал. 1 и се изменя така: 

(1)        За ползване на намаленията по чл. 29, ал. 2 и ал. 3 и освобождаването по чл. 30, т. 

1, 2 и 3, родителите или настойниците представят заявление с приложени съответните 

документи, доказващи обстоятелствата за право на ползване. 

Ал. 3 става ал. 2 и се изменя така: 

(2)        Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса 

започва от началото на следващия месец  след месеца от подаване на заявлението. 

Чл. 36 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в 

съответните заведения и се внасят в общинския бюджет, както следва: 

        1. По чл. 29 - 32 - до 10-то число на следващия месец; 

        2. По чл. 33 - 34 - до 25-то число на следващия месец; 

        3. По чл. 35 - в тридневен срок от приключване на всяка смяна. 

2.     Направените промени в НОАМТЦУОБ да се публикуват в местния печат. 

3. Измененията влизат в сила от датата на обнародване. 

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и 

фактически действия по изпълнение на решението.  

Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения: 

Изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик е прието от Общински 

съвет Балчик без да са спазени императивните процесуални разпоредби относно 

подготовката и приемането на нормативни административни актове, респективно за 

тяхното изменение и/ или допълване, установени в чл.26 и сл. от Закона за нормативните 

актове (ЗНА). 
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           Така приетите с настоящото решение изменения и допълнения в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Балчик не отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 от Закона за 

нормативните актове, съгласно който проектът на нормативен акт заедно с мотивите, 

съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, 

като мотивите следва да съдържат: причини за приемане на измененията и допълненията в 

наредбата, целите които си поставя, финансовите средства необходими за обезпечаване, 

очакваните резултати и анализ на съответствие с правото на ЕС. Видно от материалите, 

изпратени от Общински съвет Балчик във връзка с приемането на решението, се 

установява, че липсват мотивите по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове. Въпреки 

това, в противоречие на чл.28, ал.3 от същия закон Общински съвет Балчик е обсъдил и 

приел настоящото решение. 

 Отделно, не е спазено и изискването на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове, намираща приложение по силата на препращащата норма на чл. 80 

от АПК, която определя, че при 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 най-малко 14-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. При извършена справка на интернет страницата на Община Балчик 

се констатира, че докладната записка на Кмета на община Балчик до Общински съвет 

Балчик относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик 

с проекта на нормативен акт е била публикувана на интернет страницата, но при 

приемането на настоящото решение от Общински съвет Балчик са извършени промени в 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Балчик, които не са се съдържали в докладната записка на Кмета 

на община Балчик – публикувана на интернет страницата на общината, а са добавени на 

самото заседание на общинския съвет. По този начин е нарушена разпоредбата на чл.26, 

ал.2 от Закона за нормативните актове, като са внесени измененията и допълнения в 

нормативния акт, за които не е предоставена възможност на граждани и организации да 

изразят становище или да дадат предложение по проекта на нормативен акт. 

 С оглед на това, че не е спазена в цялост процедурата по чл.26 и следващите от 

Закона за нормативните актове, то приетото от Общинския съвет Балчик решение за  

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Балчик се явява незаконосъобразно, и 

като такова следва да бъде отменено от Общински съвет Балчик. 

  С оглед на 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 № 58 по Протокол № 8 от  

заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 17.02.2012 г., с указание за 

неговата отмяна. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет - 

Балчик и на деловодството за сведение и изпълнение. 

 

 

       ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:…………(п)..….………….. 

                   (ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ) 

 

 

 

 

 

 


