РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
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№ AдK-04-26
Добрич 17.07.2013 г.

Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите
решения по Протокол №3 от заседание на Общински съвет Тервел, проведено на 04.07.2012
г. установих следното:
С РЕШЕНИЕ № 3/51: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.76, ал.3 и чл.79
от Административно процесуалния кодекс, както и във връзка с чл.26, ал.1 и 2 и чл.28, ал.1 и
2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет гр.Тервел Реши:
Приема изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Тервел, както следва:
Било: „Чл.112. Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с
глоба от 100 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.“
Става: „Чл.112. Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с
глоба от 100 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато завзетият имот е със
статут „земеделска земя и пасище, мера“, глобата се определя в двоен размер на средната
наемна цена за съответното землище от последния по хронология публично оповестен и
проведен от община Тервел търг за отдаване под наем на земеделски земи, умножена по
площта на завзетата и обработвана земя от нарушителя.“
Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения:
В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА),
съставителят на проекта на нормативен акт – Кмета на Община Тервел, е публикувал на
13.06.2013г. за публично обсъждане в подраздел „Проекти за наредби“ на интернет
страницата на Община Тервел, проект на изменението на Наредбата, ведно с приложените
към него мотиви. Видно от публикуваното съобщение, на заинтересованите лица е
предоставена възможност да депозират аргументирани мнения и предложения по проекта.
Също така, датата на публикацията сочи, че при гласуване на горепосоченото решение 14дневния срок, визиран в чл. 26, ал. 2 от ЗНА, е спазен.
Във връзка с осъществяваният административен контрол, съгласно разпоредбата на
чл.45, ал.4 от ЗМСМА, от страна на Областния управител на област Добрич върху приетите
актове на общинските съвети, и в частност върху настоящото решение на Общински съвет
Тервел, се констатира, че представения за обществено обсъждане проект за изменение на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
община Тервел, публикуван на интернет страницата на общината, се различава от проекта на
изменението, приет по време на проведеното на 04.07.2013г. заседание на общинския съвет.
Внесената промяна, касаеща размера на предвидената административна санкция - глоба и
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обхвата на административно-наказателната разпоредба, представлява такава, която води до
съвсем нов проект на нормативен акт, различен от предложения от Кмета на Община Тервел
за публично обсъждане на 13.06.2013г.
Във връзка с горното, Общински съвет Тервел следва да отмени Решение № 351/04.07.2013г., 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,

НАРЕЖДАМ:
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение №51 по протокол №3 от заседание на
Общински съвет – Тервел, проведено на 04.07.2013 г., с указания за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет –
Тервел и на деловодството за сведение и изпълнение.
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