
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 

1 

 

 
 

ЗАПОВЕД 

№ АК-02-05 

гр. Силистра,  

 

В Областна администрация Силистра, с входящ №1-131/30.01.2013 г. е постъпил 

протокол № 21 на Общински съвет Тутракан от проведено заседание на 24.01.2013 г. 

След като извърших проверка и преценка на същия относно неговата 

законосъобразност, от фактическа и правна страна установих незаконосъобразност, при 

вземане на следните решения: 

Решение № 258 на Общински съвет Тутракан по т. 2 от дневния ред, относно 

„Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета“.  

Решение № 260 на Общински съвет Тутракан по т. 4 от дневния ред, относно 

„Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС Тутракан“.  

Решения № 258 и 260 са приети при неспазване на разпоредбите на чл. 26 и 

чл. 28 от ЗНА. Съгласно чл. 26, ал 2 от ЗНА: „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“. Чл. 28, ал. 1 от ЗНА гласи: 

„Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася 

за обсъждане и приемане от компетентния орган“. Ал. 2 на същия член уточнява какво 

трабва да съдържат мотивите, съответно доклада:  

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. 
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Видно от приложените материали към Протокол № 21/24.01.2013 г на ОбС 

Тутракан тези изисквания не са спазени, а съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗНА: „Проект на 

нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно 

изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган“. 

Считам, че допуснатата незаконосъобразност в Решения № 258 и № 260 по т. 2 

и т. 4 от дневния ред от Протокол № 21/24.01.2013 г. на Общински съвет Тутракан 

може да бъде отстранена чрез ново обсъждане на същите на заседание на Общинския 

съвет. 

Ето защо, на основание чл. 31, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за 

администрацията и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА 

 

НАРЕЖДАМ : 

 

Връщам Решение № 258 и Решение № 260 от Протокол № 21/24.01.2013 г. на 

Общински съвет Тутракан, като незаконосъобразни, за ново обсъждане в 14-дневен 

срок от получаването им. 

 

Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет Тутракан за 

изпълнение, а на Кмета на Община Тутракан за сведение. 

 

АЛТИМИР АДАМОВ 

За областен управител на област Силистра 

/На основание Заповед № РД-21-1/05.02.2013 г/ 
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