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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  
 

                                                        № AK-04-2 

 

Добрич  04.01.2013 г. 

 

 

Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите 

решения по Протокол №13 от заседание на Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 

14.12.2012 г. установих следното: 

С РЕШЕНИЕ № 13/25: На основание чл.21, ал.1, т.7, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Генерал Тошево реши: 

Приема промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, 

такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево както следва: 

В приложение №1 т.7 да отпадне таксата от 1.00 лева за издаване на УП-2 и Обр.30. 

Възлага  на  Кмета на Общината да извърши съгласно  закона  последващи действия.  

 

Считам решението за незаконосъобразно поради следните съображения: 

Така приетите изменения и допълнения на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 

Генерал Тошево не отговарят на разпоредбите, визирани в чл. 28. ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

нормативните актове, съгласно които проектът за нормативен акт, заедно с мотивите, 

съответно докладът към него се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, като 

мотивите следва да съдържат: причините за приемане изменението и допълнението на 

наредбата, целите на изменението и допълнението, финансовите средства необходими за 

обезпечаване, очакваните резултати и анализ за съответствие с правото на ЕС. Видно от 

материалите, изпратени от Общински Съвет Генерал Тошево, във връзка с приемане на 

решението, се установява, че липсват мотивите по чл. 28. ал. 2 от Закона за нормативните 

актове. Въпреки това, в противоречие с разпоредбите на закона, Общински съвет е обсъдил и 

приел настоящото решение.  

Отделно, не са спазени изискванията на разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, намиращи 

приложение по силата на препращащата норма на чл.80 от АПК, определя, че 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, като на заинтересованите лица се предоставя най-

малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. При първоначалната справка  

на интернет страницата на Община Генерал Тошево не бе установено измененията и 

допълненията на Наредбата за  определянето и администрирането на местните данъци, такси 

и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево да са публикувани. Тази 

публикация бе направена едва в законоустановения срок за осъществяване на 

административен контрол от страна на Областния управител. Поради това считам, че 

проектът за изменение и допълнение на Наредбата, заедно с мотивите, съответно докладът, 

не е бил публикуван според изискванията на Закона за нормативните актове. Това от своя 

страна  води до нарушаване на правата на заинтересуваните лица, които могат в 14-дневен 

срок от датата на публикуването му да отправят предложения и становища.  
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С оглед на това, че не е спазена в цялост процедурата по чл. 26 и следващите от 

Закона за нормативните актове то приетото решение за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги 

на територията на община Генерал Тошево се явява незаконосъобразно и следва да бъде 

отменено от Общински съвет Генерал Тошево.  

Във връзка с 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  

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение №25 по протокол №13 от заседание 

на Общински съвет – Генерал Тошево, проведено на 14.12.2012 г., с указания за неговата 

отмяна.  

Копие от настоящата Заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет – 

Генерал Тошево и на деловодството за сведение и изпълнение.    

 

 

 

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

                                                                                                                / ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ/ 

 

 

 


