
 

 

 

 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  

 

№ АдК-04-2 

 

Добрич, 04.01.2018г. 

 

Във връзка с упражнения контрол за законосъобразност на актовете на Общински 

съвет Тервел по Протокол № 12 от заседание, проведено на 21.12.2017 г., установих 

следното: 

С Решение № 12–165: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, 

както и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет 

Тервел реши: 

 1. Отменя Решение № 1-5 по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет гр. 

Тервел, проведено на 28.01.2011 г., с което е приета Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел. 

 2. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Тервел. 

 3. Възлага на Кмета на община Тервел да предприеме последващите съгласно 

закона действия. 

.  

Считам решението за незаконосъобразно по отношение на чл. 49 от Наредбата, 

поради следните съображения: 

 

 Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, 

нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни 

актове от по-висока степен. 

 Според разпоредбата на чл. 49 от Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел, лице което декларира 

неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване и освобождаване от такса се 

наказва с глоба в размер от 20 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци с 

имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. 

 Текстът на чл. 49 от горепосочената Наредба противоречи на разпоредбата на чл. 

123, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, в която е посочено, че който декларира 

неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се 

наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и едноличните търговци - с 

имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 

   Общински съвет Тервел не е съобразил чл. 49 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел с 

императивната правна норма на нормативния акт от по-висока степен, а именно с  чл. 123, 
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ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, което представлява основание за неговата 

отмяна. 

         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 № 12–165 по Протокол № 12 от заседание 

на Общински съвет Тервел, проведено на 21.12.2017 г., в частта относно чл. 49 от Наредба 

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

на община Тервел  с указание за неговата отмяна. 

       Настоящата заповед да се съобщи на Председателя на общински съвет Тервел. 

                      

 

    

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

Областен управител на област Добрич 
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