
 

 

 

 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  

 

№ АдК-04-17 

 

Добрич, 23.04.2019г. 

 

  Във връзка с упражнения контрол за законосъобразност на актовете на Общински 

съвет Шабла по Протокол № 55 от заседание, проведено на 10.04.2019 г., установих 

следното: 

      С решение № 529: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК при спазване на чл. 26, ал. 1 – 5 и чл. 28, ал. 1 

и 2 от ЗНА и докл. записка с вх. № К-45/15.03.2019 г., Общински съвет Шабла: 

 Приема Наредба за отмяна и изменение на Наредбата за поддържане и опазване 

на обществения ред и общественото имущество на територията на община Шабла както 

следва: 

 §1.Отменя разпоредбата на чл. 7, т. 2 от Наредба №1 за осигуряване на 

обществения ред, осъществяване и поддържане на чистотата в личните дворове и 

обществените места на територията на община Шабла, приета с Решение № 681 от 

20.04.2015 г. 

 §2. Изменя чл. 67, т. 4 от раздел IX „Контрол и наказания“, както следва: 

 За нарушения по раздел II от Наредбата, от чл. 4 до чл. 8 вкл., парична глоба или 

имуществена санкция в размер до 100 лева, а от чл. 9 до чл. 11 вкл., парична глоба или 

имуществена санкция в размер до 200 лева, като наказанията се налагат на пълнолетни 

лица, допуснали извършване на нарушенията. 

 Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения: 

 Не е спазено едно от императивните изисквания на чл. 26, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове /ЗНА/, а именно на интернет страницата на община Шабла не е 

публикувана предварителна оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА, по отношение на 

предложената Наредба за отмяна и изменение на Наредба за поддържане и опазване на 

обществения ред и общественото имущество на територията на община Шабла, а такава 

няма как и да е била публикувана, тъй като няма никакви данни или дори твърдения, 

такава частична предварителна оценка да е била извършена и тя да предхожда 

изработването на проекта за Наредба за отмяна и изменение на Наредба за поддържане и 

опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община 

Шабла, съобразно изискването на чл. 20, ал. 2 от ЗНА. Това представлява съществено 

нарушение на административнопроцесуалните правила, при изготвяне и внасяне на 

проекта и съответно, приемането на Наредба за отмяна и изменение на Наредба за 

поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на 

община Шабла.  
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 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 № 529 по Протокол № 55 от заседание на 

Общински съвет Шабла, проведено на 10.04.2019 г., с указание за неговата отмяна. 

            Настоящата заповед да се съобщи на Председателя на Общински съвет Шабла. 

                      

 

    

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

Областен управител на област Добрич 
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