РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД
№ РД–02–03-142
Гр. Габрово 31.07.2017 година

На основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за
администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Връщам за ново обсъждане в Общински съвет – Трявна Решение № 102 от
18.07.2017 г., с което общинският съвет изменя и допълва Наредбата за опазване на
обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на
територията на община Трявна в частта, касаеща уреждане на обществени отношения,
свързани с регистрация от длъжностно лице, определено от кмета на общината на
бавнодвижещи се пътни превозни средства.
II. Връщам за ново обсъждане в Общински съвет – Трявна Решение № 103 от
18.07.2017 г., с което общинският съвет изменя и допълва Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна,
в частта по чл. 45, ал. 1, т. 51 от същата, касаеща въвеждане на такса за регистрация на
бавнодвижещи се пътни превозни средства.
М О Т И В И:
С уведомително писмо, с вх. № КАК-01-958/1 от 24.07.2017 г. на председателя на
Общински съвет – Трявна, в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, на
областен управител на област с административен център Габрово са предоставени
препис – извлечения от решенията на общинския съвет, приети на заседание, проведено
на 18.07.2017 г. Съгласно правомощията на областния управител, регламентирани в чл.
31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА,
последният има компетенцията да извърши служебен и цялостен контрол за
законосъобразност на предоставените административни актове.
Решения №№ 102 и 103 от 18.07.2017 г., са приети при наличието на
необходимите кворум и мнозинство, нормативно определени в чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
Административните актове, предмет на настоящата заповед, противоречат на
материалния и процесуалния закон по следните съображения:
Относно Решение № 102/18.07.2017 г. липсват доказателства за спазване
изискването на чл. 26 от Закона за нормативните актове, а именно – дали е бил
публикуван проекта на Наредбата за опазване на обществения ред, безопасността на
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движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна на
интернет страницата на община Трявна в срок от 30 дни преди внасянето й за приемане
от общинския съвет.
Наредба № I-45 от 24.03.2000 г., издадена от министъра на вътрешните работи,
вменява на органите на МВР задължението да извършват регистрацията, отчета,
пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и
ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица.
Със своето решение, Общински съвет – Трявна е приел, че бавнодвижещите се пътни
превозни средства следва да се регистрират от длъжностно лице, определено от кмета
на общината, без да уточнява дали това задължение се въвежда по отношение на всички
или само за пътните превозни средства, попадащи в някое от изключенията на чл. 1, ал.
4 т. 1 - 8 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. на МВР. По този начин, Общински съвет –
Трявна е приел решение при условията на липса на материалноправна компетентност.
По отношение на Решение № 103/18.07.2017 г., с което се изменя и допълва
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Трявна също липсват доказателства за спазване изискванията
на чл. 26 от ЗНА. От друга страна, законосъобразността на Решение № 103/18.07.2017
г., с което се въвежда такса за регистрация на бавнодвижещи се пътни превозни
средства, е обусловена от влизането в сила и законосъобразността на Решение №
102/18.07.2017 г. на Общински съвет – Трявна.
На основание горното, Решения №№ 102 и 103 от 18.07.2017 г. на Общински
съвет – Трявна в частта си, предмет на настоящата заповед, се явяват
незаконосъобразни, постановени в нарушение на материалния и процесуалния закон,
поради което на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. първо от ЗМСМА същите
следва да бъдат върнати за ново обсъждане от общинския съвет.
Настоящата заповед да се изпрати на председателя на Общински съвет – Трявна
и кмета на община Трявна за сведение и изпълнение.
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