РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич
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№ АдК-04-2
Добрич, 02.01.2019г.
Във връзка с упражнения контрол за законосъобразност на актовете на Общински
съвет Генерал Тошево по Протокол № 9 от заседание, проведено на 20.12.2018 г.,
установих следното:
С Решение № 9–3: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 26 и 28. от Закона за
нормативните актове Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането
на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Генерал Тошево,
както следва:
БИЛО:
Чл. 23 (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или
настойниците дължат месечни такси, както следва:
- за ОДЗ на ЦДГ – 27.00 лв.
Чл. 23 (11)(изм. с решение № 4-1/08.05.14 г.)(изм. с решение № 1-2/16.02.15 г.)
Родителите или настойниците на децата в подготвителни групи към детските
градини не заплащат такси за подготовката на децата за училище две години преди
постъпването им в първи клас, но заплащат стойността на консумираната храна.
СТАВА:
Чл. 23 (1) За ползване на детска градина родителите или настойниците дължат
месечна такса в размер на 27,00 лв.
Чл. 23. (11) )(изм. с решение № 4-1/08.05.14 г.)(изм. с решение № 1-2/16.02.15 г.)
Родителите или настойниците на децата в подготвителни групи към детските
градини не заплащат такси за подготовката на децата за училище две години преди
постъпването им в първи клас, но заплащат стойността на консумираната храна, но
не повече от 1,50 на храноден.
II.Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения:
Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове/ЗНА, 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. В
конкретния случай няма данни проектът за изменение и допълнение в Наредба за
определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на Община Генерал Тошево да е публикуван на сайта на Община Генерал
Тошево заедно с мотиви, съответно доклад. Очевидно, след като проектът за изменение и
допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и
цени на услуги на територията на Община Генерал Тошево не е публикуван на сайта на
Община Генерал Тошево се нарушават правата на гражданите да участват активно в
решенията, които се взимат в интерес и в името на териториалната общност. Нарушен е
принципът на чл. 26, ал. 1 от ЗНА, липсва откритост и съгласуваност на решението,
поради липсата на публикация на проекта за изменение и допълнение в Наредба за
определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на Община Генерал Тошево. Целта на законодателя е да се осигурят
възможности за излагане на тезите на заинтересованите лица и обсъждането им, преди
приемането на нормативния акт с всички произтичащи от това последици, както следва от
разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. С липсата на публикация на сайта на Община
Генерал Тошево е налице нарушение по чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс
/АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 2, 3 , 4 и 5 от ЗНА, приложим на основание чл. 80 от АПК,
което представлява нарушение на императивни правни норми, съдържащи се в
нормативен акт от по-висока степен, според правилото на чл. 15 от ЗНА. Нарушението на
Общински съвет Генерал Тошево, който не е спазил императивното изискване на чл. 26,
ал. 3 по своя характер е съществено.
Предвид изложеното, решението следва да бъде върнато за ново обсъждане, с
указания за неговата отмяна.
С оглед на горепосоченото 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 № 9–3 по Протокол № 9 от заседание на
Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 20.12.2018 г., с указание за неговата
отмяна.
Настоящата заповед да се съобщи на Председателя на общински съвет Генерал
Тошево.
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