РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№ РД – 11 – 01 - 16
Добрич 08.06.2012 г.
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на
приетите решения по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено
на 29.05.2012 г., установих следното:
С РЕШЕНИЕ № 7/ 51: На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
и чл. 14 ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, общ
брой гласували 13 , от тях с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,
Общинският съвет прие:
1. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения в Наредба № 8 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост:
1. В чл. 14 ал. 1 текстът „за срок до 5 години” се заменя с текста „за срок до 10
години”;
2. В чл. 16 ал. 1 текстът „за срок до 5 години” се заменя с текста „за срок до 10
години”;
3. В чл. 20 ал. 3 текстът „за срок до 5 години” се заменя с текста „за срок до 10
години”.
Считам решението за незаконосъобразно, поради следните съображения:
Изменението на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост е прието от Общински съвет – Крушари без да са
спазени императивните процесулани разпоредби относно подготовката и приемането на
нормативни административни актове, респективно за тяхното изменение, съгласно чл. 28
от Закона за нормативните актове (ЗНА).
Така приетите с настоящето решение изменения в Наредба № 8 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, не
отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗНА, съгласно който проектът на
нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него се внася за обсъждане и
приемане от компетентния орган, като мотивите следва да съдържат: причините, които
налагат приемането, целите, които си поставя, финансовите и други средства, необходими
за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, включително
финансовите, ако има такива, анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Видно от материалите, изпратени от Общински съвет Крушари във връзка с приемането
на решението, се установява, че мотиви по смисъла на чл. 28, ал. 2 от Закона за
нормативните актове не са налице. В предоставената докладна записка на Кмета на
община Крушари са записани горепосочените мотиви, но по своето съдържание те не
представляват мотиви към проекта за изменение на нормативен акт. Въпреки
горепосочения пропуск, в противоречие с чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове,
Общински съвет Крушари е обсъдил и приел настоящото решение.
Предвид гореизложеното Общински съвет – Крушари следва да преразгледа
приетото решение.
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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 № 7/ 51 по Протокол № 7 от заседание на
Общински съвет Крушари, проведено на 29.05.2012 г.
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)
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