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З А П О В Е Д  

 

№ АдК-04-19 

 

Добрич, 14.07.2021 г. 

 

   Във връзка с упражнения контрол за законосъобразност на актовете на 

Общински съвет Каварна по Протокол № 31 от заседание проведено на 29.06.2021 г., 

установих следното: 

 

С РЕШЕНИЕ № 299: 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.71, т. 2 от Закона за местни 

данъци и такси, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

АПК Общински съвет Каварна приема: Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени 

на услуги на територията на община Каварна, ведно с мотивите, неразделна част от 

решението, както следва: 

§ I.   Глава ІI „Местни такси“,  Раздел ІI „Такса за битови отпадъци“ 

се правят следните изменения: 

1. В чл. 75, ал. 1  думата „края“ се заменя с „31 октомври“ 

2. В чл. 78, ал. 1  думата „края“ се заменя с „31 октомври“ 

 

§ II. Глава III „Цени на неуредени със закон услуги, оказани или предоставяни от 

общината на физически и юридически лица“ 

се правят следните допълнения: 

1.   В чл.114 се добавя т.44; т.44.1; т.44.2; т.44.3 

 

44 Автогарово обслужване    

44.1. Преминаване през автогара 3,60 лв. 

44.2. Престой на автобус в автогара 5,00 лв./час 

44.3. Предоставяне на право за продажба на билети 8% от стойността на 

билета 

Приложение: 1.Мотиви за изменение  и допълнение на Наредбата № 3 за 

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

територията на община Каварна; 2.Справка по чл.26 от ЗНА; 

 

              Считам решението е незаконосъобразно поради следните съображения: 

 

             Решение № 299 противоречи на чл. 28, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 

който е посочено, че, проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/


9300 Добрич, ул. Независимост 5 
тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 

е-mail: governor@dobrich.government.bg    

                                                                                     web: www.dobrich.government.bg 

 

съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на 

въздействието съгласно глава втора, а за проект на закон или кодекс - и справка по ал. 3, 

не се обсъжда от компетентния орган. Съгласно чл. 28, ал. 2, мотивите, съответно 

докладът, съдържат: 

1. причините, които налагат приемането; 

2. целите, които се поставят; 

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 

4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

  В мотивите към изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне и 

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

Каварна липсва финансова, икономическа обосновка за приетите размери на цените за 

автогарово обслужване, което се явява нарушение на чл. 28, ал. 2, т. 4 от Закона за 

нормативните актове. 

            От приложената докладна записка на кмета на община Каварна и мотивите към 

изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне и администриране на местните 

данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна не става ясно как 

точно са определени цените за автогарово обслужване: преминаване през автогара, 

престой на автобус, предоставяне на право за продажба на билети и дали са формирани в 

съответствие с Методиката за формиране на цените за ползване на автогари, както и 

пределните цени за автогарово обслужване, утвърдена със Заповед № РД-08-

357/26.07.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. Решение № 299 не кореспондира с чл. 22, ал. 4 от Закона за автомобилните 

превози, в който е посочено, че собствениците на автогари прилагат еднакви критерии 

спрямо всички превозвачи от съответната транспортна схема при определяне размера на 

цените за преминаване, за престой и за предоставяне на право за продажба на билети. В 

докладната записка на кмета на община Каварна и мотивите към изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за определяне и администриране на местните данъци, такси 

и цени на услуги на територията на община Каварна няма данни дали са приложени 

еднакви критерии и изобщо какви критерии са приложени  при определяне размера на 

цените за преминаване, за престой и за предоставяне на право на продажба на билети. 

  

              Предвид гореизложеното, 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: 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 Връщам за ново обсъждане Решение № 299 по протокол № 31 от заседание на 

общински съвет Каварна, проведено на 29.06.2021 г., с указание за неговата отмяна. 

 Настоящата заповед да се съобщи на Председателя на общински съвет Каварна 

 

 

 

ВАСИЛ КАРАПАНЧЕВ 

Областен управител на област Добрич  
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