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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  

 

                                                                 № AдK-04-20  

 

Добрич 06.06.2013 г. 

 

 

Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите 

решения по Протокол №26 от  заседание на Общински съвет Шабла, проведено на 28.05.2013 

г. установих следното: 

 

С РЕШЕНИЕ № 26/346: На основание на чл.21, ал.1, т.7  от ЗМСМА, чл.9 от Закона 

за местни данъци и такси, във връзка с докл. записка с вх.№ К – 85/21.05.2013г., Общински 

съвет гр.Шабла: 

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

услуги на територията на община Шабла, приета с Решение № II.I.3.1 от 11.03.2003 г. на 

Общински съвет Шабла, изменена и допълнена, както следва: 

1. Чл. 42 , т. 10 от Глава трета, Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или 

предоставяни от Общината на физически или юридически лица, се изменят и допълват, като  

добиват следното съдържание: 
 

10. Услуги:  

                       - Багер 

                       - Трактор 

                       - Верижен трактор 

                       - Косачка   

                       - Валяк- вибрационен  

                       - Косене с ръчна моторна коса 

                       - Мулчиране 

 

48 лв./ час 

30 лв/ час 

36 лв/ час 

21 лв/ дка 

30 лв/ час 

36 лв./дка 

24 лв./дка 

 

 

Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения:  

Общински съвет Шабла изменя Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла без да са спазени 

императивните процесуални разпоредби, относно приемането на нормативни 

административни актове, установени в чл. 26 и чл.28 от Закона за нормативните актове 

(ЗНА).  

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗНА, съставителят на проекта на 

нормативен акт – Кмета на Община Шабла е публикувал на 28.03.2013г. за публично 

обсъждане в подраздел „Бюджет и финанси“ на интернет страницата на Община Шабла, 

проект на изменение на Наредбата, ведно с приложените към него мотиви. След изтичане на 

нормативно установения 14-дневен срок горепосоченото изменение е прието от Общински 

съвет Шабла, което е върнато от Областния управител, с указания за отмяна, поради 

съществени нарушения. В последствие, на извънредно заседание, проведено на 28.05.2013 г., 

Общински съвет Шабла отменя опороченото решение за изменение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
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община Шабла в съответствие с указанията на Областния управител. На същото заседание 

приема нов проект за изменение на горепосочената наредба, идентичен с публикувания на 

официалната интернет-страница на община Шабла на 28.03.2013 г., като не отчита факта, че 

съобразно действащото българско законодателство, процедурата по реда на ЗНА следва да се 

започне отначало, т.е. проектът за изменение на нормативния акт, ведно с мотивите, 

съответно доклада, да бъде отново публикуван в 14-дневен срок за предложения и становища 

от страна на заинтересуваните граждани и организации.  

Видно от представените доказателства  проектът за изменение на Наредбата за 

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

община Шабла е гласуван от Общински съвет Шабла преди изтичане на срока,посочен в чл. 

26 ал. 2 от ЗНА, което лишава заинтересованите лица от възможността да предявят своите 

възражения). 

Във връзка с горното, Общински съвет Шабла следва да отмени Решение  № 26-

346/28.05.2013г., поради неговата незаконосъобразност.  

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 № 346 по протокол №26 от 

извънредно заседание на Общински съвет – Шабла, проведено на 28.05.2013 г., с указания 

за неговата отмяна.  

Копие от настоящата Заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет – 

Шабла и на деловодството за сведение и изпълнение.    

 
 

                                                                                     

                                                       ВР. И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:………...(П).…………. 

                                                                                                                        (СТЕФКА ГЕНЧЕВА) 

 


