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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- 4 

 

Добрич   08.01.2013 г. 

 Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите 

решения по Протокол № 20 от редовно заседание на Общински съвет – гр.Балчик, 

проведено на 20.12.2012 г., установих следното:  

С РЕШЕНИЕ 266: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

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

чл. 8 от ЗНА, Общински съвет град Балчик Р Е Ш И :  

1. Отменя НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК 

Приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 година; доп. с решение 264 по 

Протокол № 29 от 31.03.2009 година;  доп. с Решение 305 по Протокол № 30 от 06.04.2009 

година; изм. и доп. с Решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 година; изм. и доп. с 

Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение 555 по Протокол № 

46 от 30.04.2010 г.; изм. с Решение 669 по Протокол № 53 от 30.09.2010 г., изм. и доп. с 

Решение 689 по Протокол № 56 от 30.11.2010 г.; изм. и доп. с Решение 733 по Протокол № 

58 от 31.01.2011 година; изм. с Решение № 33 от 25.03.2011 г. постановено по адм. дело № 

836/2010 г. по описа на Административен съд Добрич; изм. с  Решение 795 по Протокол № 

62 от 28.04.2011 г.; изм. с Решение № 182 от 22.11.2011 година по АД № 706/2011 на 

ДАС.; изм. с Решение 28 по Протокол № 4 от 15.12.2011 година; изм. и доп. с Решение 58 

по Протокол № 8 от 17.02.2012 година; Решение № 58/17.02.2012 г. е отменено с Решение 

82/09.03.2012 г.( във връзка със Заповед № РД-11-01-09 от 01.03.2012 г. на Областен 

Управител); доп. с Решение 160 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година, отменено с 

Решение 215 по Протокол № 16 от 16.08.2012 г.)  

2. Приема НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БАЛЧИК. 

3. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването и. 
  

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 16 “За”,  0  “Против”,  2  “Въздържали се” 
  

С настоящото решение, Общински съвет – град Балчик приема Наредба за 

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

Община град Балчик. Считам същото за незаконосъобразно, в частта с която е определен 

размер на таксата за битови отпадъци, представляваща чл.15 от Наредбата за 

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

Община град Балчик, поради следните съображения: 

Съгласно разпоредбата на чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се 

определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз 

основа на одобрена План – сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за 

осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др.; 

събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или др. инсталации и 

съоръжения за обезвреждането им; проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, 
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закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; почистване на уличните платна, 

площадите, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване. От съдържанието на цитираната норма е видно, че таксата за битови 

отпадъци се определя с решение на общинския съвет, което се приема въз основа на 

одобрена план – сметка. Същата представлява необходима предпоставка за определяне на 

размера на таксата за битови отпадъци, а одобряването на план-сметката е елемент от 

процедурата по приемане на решение на общинския съвет за определяне на размера на 

таксата за битови отпадъци. 

Видно, от представените материали от Общински съвет – гр.Балчик, по приемането 

на настоящото решение, и в частност размера на таксата за битови отпадъци, не е налице 

одобрена от Общински съвет - гр. Балчик план-сметка. Същото обстоятелство се 

потвърждава и от чл.19, ал.1 от самата Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община град Балчик, в който е 

записано, че „Таксата се определя според количеството на битови отпадъци или 

пропорционално върху данъчната оценка, в годишен размер въз основа на одобрена план – 

сметка, включваща необходимите разходи за: 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери , кофи 

и други; 

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

3. Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг 

на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисления по Закона за управление на отпадъците; 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване…” 

При приемане на настоящото решение и по-точно разпоредбата на чл.15 от 

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

територията на Община град Балчик, съдържанието на която представлява определяне на 

размера на таксата за битови отпадъци, общинския съвет не се е спазил изискването на 

чл.66, ал.1 от ЗМДТ, да приеме план-сметка, която се явява част от производството по 

издаване на административния акт. Още повече, решението на общинския съвет по чл.66, 

ал.1 от ЗМДТ се явява база за изменение на подзаконовия нормативен акт -  в случая 

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

територията на Община град Балчик 

Във връзка с горното, Общинския съвет – гр. Балчик следва да отмени Решение № 

266/20.12.2012 г., в частта по отношение на чл.15 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град 

Балчик, поради неговата незаконосъобразност. 

  С оглед на 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 № 266 по Протокол № 20 от 

заседание на Общински съвет - гр.Балчик, проведено на 20.12.2012 г., в частта по 

отношение на чл.15 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община град Балчик, с указание за неговата отмяна. 

 

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

гр.Балчик и на деловодството за сведение и изпълнение. 

                       

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

         (ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ) 
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