РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Пловдив
Изх. № АК-01-104#/05.05.2017Г.

ДО
Г-Н СТОЯН БОГДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАМБОЛИЙСКИ
гр. Стамболийски, ул.”Г.С.Раковски” № 29
КОПИЕ ДО:
Г-Н ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
гр. Стамболийски, ул.”Г.С.Раковски” № 29

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване с дадените указания на
Решение № 54, Решение № 55, взети с Протокол № 13 от 24.04.2017г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОГДАНОВ,
Във връзка с осъществен административен контрол, и на основание чл. 32, ал. 2 от
Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, връщам за ново обсъждане в Общински съвет
Стамболийски и съобразяване с дадените указания, в законовия 7-дневен срок, Решение № 54,
Решение № 55, взети с Протокол № 13 от 24.04.2017г.
I. С решение № 54, общински съвет Стамболийски, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и
чл. 22, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76 и чл. 79 от АПК, чл. 6, ал. 1,б.“е“ и чл. 7
от ЗМДТ, решава: „за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Стамболийски, както следва: 1. В приложение № 8: Такси за административни услуги по чл.
115 от ЗМДТ за издаване на удостоверения, когато това е предвидено със закон и за заверка на

документи се добавя, както следва: „за издаване на данъчна оценка – обикновена услуга: било 14 дни, става - 5 дни.
На първо място, следва да се обърне внимание, че производството по издаване на
настоящия нормативен акт е започнало с указателно писмо по приложение на закона с изх. №
АК-10-1/15.03.2017г. на Областен управител на област Пловдив. В него изрично е обяснено, че
нормативните актове могат да се отменят, изменят и допълват с последващ нормативен акт,
което изискване се отнася и за техни части. Видно от обратни разписки № R PS 4040 00Z0RF U
и № P PS 4040 00Z0PZ C, цитираното писмо е получено в общинска администрация
Стамболийски на 20.03.2017г. То е посочено и като фактическо основание за приемане на
настоящото решение. Но общинският съвет Стамболийски е допуснал съществено
административно нарушение на правила по приемане и изменение на нормативните актове,
визирани

както

в

АПК,

така

и

в

ЗНА.

Съгласно

разпоредбата

на

чл.

79

от

Административнопроцесуалния кодекс, нормативните административни актове се отменят,
изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. Този последващ
нормативен акт е от същата степен като отменения, изменения или допълнен нормативен акт.
Наредба се изменя и допълва, като с решение общинският съвет приема Наредба за изменение
и допълнение. Съответно правилник се изменя и допълва, като с решение се приема Правилник
за изменение и допълнение.
Ето защо, за да бъде спазено изискването на закона, трябва с решение на общинския
съвет да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Стамболийски, в която да се съдържа изменението и допълнението, които се правят в
нея. Неспазването на императивната разпоредба относно изменението и допълнението на
нормативния административен акт води до незаконосъобразност на решението, поради което
същото следва да бъде приведено в съответствие със закона.
Горните аргументи обуславят извод за неправилност на решение № 54 на общински
съвет Стамболийски поради неспазване на административнопроизводствените правила,
представляващо основание по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.
С оглед посочените правни и фактически съображения и на основание чл.45, ал.4 от
ЗМСМА, връщам в законовия 7-дневен срок за ново обсъждане в общински съвет
Стамболийски Решение № 54, взето с Протокол № 13 на редовно заседание на 24.04.2017г.
На основание чл.45, ал.7 от ЗМСМА,

Ви указвам, че следва да преразгледате

решението в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, като оформите същото в
съответствие със закона, в противен случай ще са налице основания да бъде оспорено по
съдебен ред.
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II. С решение № 55, общински съвет Стамболийски, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от
ЗМСМА, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76 и чл. 79 от АПК и чл. 7 от ЗМДТ, решава в т. 1 : Да
приема Наредба за определяне критериите, реда и процедурата за репатриране на ППС без
валидна документация на територията на община Стамболийски. В т. 2 решава: Да
упълномощи кмета на община Стамболийски да извърши всички действия по изпълнение на
решението.
Приемането на Наредба за определяне критериите, реда и процедурата за
репатриране

на

ППС

без
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на

територията

на

община

Стамболийски се явява безпредметно, тъй като същата материя е уредена в действащата
Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране(включително разделното),
транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови,
строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на
Община Стамболийски, приета с Решение № 27, взето с протокол № 4/29.04.201г. (чл. 40-42).
По този начин общинският съвет е допуснал съществено нарушение на материалния закон, тъй
като според императивните разпоредби на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА обществени отношения
от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата
степен, а тези, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат
с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. Налице е
дублиране на подзаконова регламентация, която може да доведе и до правна несигурност в
обществените отношения на местно ниво.
Гореизложените съображения обуславят незаконосъобразност на решението по
смисъла на чл. 146, т. 4 от АПК. Порокът е значителен до степен, която налага неговата отмяна.
С оглед на това обстоятелство, връщам в законовия 7-дневен срок за ново обсъждане в
общински съвет Стамболийски Решение № 55, взето с Протокол № 13 на редовно заседание на
24.04.2017г., като следва то да бъде прегласувано в 14-дневен срок от получаване на
настоящото писмо, в противен случай ще са налице основания да бъде оспорено по съдебен
ред.
С уважение,
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ /П/
Областен управител на област Пловдив
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