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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  

 
№ АдК – 04 – 8   

 

Добрич 05.03.2013 г. 

 Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на 

приетите решения по Протокол № 2 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено 

на 21.02.2013 г., установих следното:     

С РЕШЕНИЕ № 2/31: На основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.40, ал.5 от Закона за защита на 

животните, общ брой гласували 13, от тях с 8 гласа  “за”, “против” няма и 5 “въздържали 

се”, Общинският съвет прие:      

1. Общинският съвет с. Крушари  приема Наредбата за овладяване на популацията  

на безстопанствените кучета и придобиване, притежание, отглеждане и регистрация на 

кучета на територията на община Крушари. 

Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения: 

Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и 

придобиване, притежание, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община 

Крушари, е приета от Общински съвет Крушари 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 Крушари е публикувал на 07.02.2013г. за публично 

обсъждане в подраздел „Проектни-нормативни актове“ на интернет страницата на 

Община Крушари, проект на Наредбата, в едно с приложените към него мотиви. Видно от 

публикуваното съобщение на заинтересованите лица е предоставена възможност да 

депозират писмени предложения и становища по проекта в Центъра за информация и 

услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното 

време от 8.00 до 17.00 часа. Определен е краен срок за това, с което е спазен и 14-дневния 

срок по чл. 26, ал. 2 ЗНА. 

Във връзка с осъществяваният административен контрол, на основание 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 Крушари, 

се констатира, че представения за обществено обсъждане проект на Наредбата за 

овладяване на популацията  на безстопанствените кучета и придобиване, притежание, 

отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Крушари, публикуван на 

интернет страницата на общината, се различава в отделни разпоредби от проекта на 

Наредбата, приет по време на проведеното на 21.02.2013г. заседание на общинския съвет. 

Внесените промени  в нормативния акт, независимо от това колко са съществени или не, 

представляват такива, които водят до съвсем нов проект на нормативен акт, различен от 

предложения от Кмета на Община Крушари за публично обсъждане на 07.02.2013г. 

 Предвид всичко изложено, считам че внесените промени в проекта на нормативен 

акт, пораждат необходимостта от повторно публикуване на акта на страницата на 

общината, заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се 
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предостави нов 14 дневен срок за запознаване със съдържанието на наредбата, след което 

следва да се пристъпи към обсъждане и гласуване от общинския съвет. 

 

 С оглед на горното 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 № 2/31 по Протокол № 2 от  заседание на 

Общински съвет Крушари, проведено на 21.02.2013 г., с указание за неговата отмяна. 

 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет 

Крушари и на деловодството за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

                                ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:……………(п)…......…….. 

     (ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ) 

 

 


