„ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ” –
ЕФЕКТИВЕН ПАРТНЬОР НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ЗА ДОБРО
УПРАВЛЕНИЕ
АНАЛИЗ НА ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА
ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЩИНА ХАСКОВО

I.

ЦЕЛ

Този анализ се финансира по Проект с наименование „Фондация „Институт за право и
правосъдие” – ефективен партньор на местната власт за добро управление” в изпълнение на
Договор № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020г. за предоставяне на грант от Фондация
„Америка за България”.
Целта на анализа е да прегледа, адаптира и предложи на общинските съвети от област
Хасково, за общини Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани, да
предприемат корективи действия като актуализират и приемат законосъобразни,
целесъобразни и приложими местни нормативни актове и създаде предпоставки за по-добро
местно управление.
Анализът обхваща следните групи под-законови нормативни актове на ОС на общината:
1. Актове, които касаят местни данъци и такси, приемане и разходване на общински
бюджет, други актове, които касаят финансовото управление на общината;
2. Актове, които касаят общинската собственост;
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3. Актове, които касаят околна среда, отпадъци и води;
4. Актове, които касаят устройството на територията (във връзка с приложение на
ЗУТ) строителство, издаване на разрешителни и др.
5. Актове, които касаят административното обслужване административно и
административни услуги, образование и образователни услуги, медицински и
социални услуги и административно наказателни такива.
Всеки нормативен акт, който попада в изследването се разглежда от гледище на актуалност,
законосъобразност, целесъобразност и други белези, като противоречие с основен и по-висок
ранг нормативен акт. Също така се представят препоръки към всеки акт и ако е необходимо се
предлагат конкретни мерки за промяна на съответните норми.
Настоящият правен анализ касае разпоредби на подзаконови нормативни актове, приети от
Общинските съвети, като включва преглед на действащите към 01.06.2021 г. подзаконови
нормативни актове в Общините.
II.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският съвет организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на
Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното
самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на
правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. С правилника на общинския съвет могат
да се създават и регламентират конкретни правила, условия за решаване на възникнали
въпроси и консултативни органи, които не са предвидени в закона. Свои правомощия
общинският съвет черпи и от Закона за администрацията, Закона за административното
производство и Закона за административните нарушения и наказания. Актовете на общинския
съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от
приемането им. Те се разгласяват на населението на общината в законовия срок чрез
средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг
подходящ начин, определен в правилника. Оспорването, спирането, отмяната или
потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред.
Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено
със закон. За нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5000 лв., а за
еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при
повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия
или дейност.
Законът е
нормативен
акт,
който
урежда
първично
или
въз
основа
на Конституцията обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според
предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. За
уреждане на другите отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде
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подзаконов акт. Нормативни актове могат да издават само органите, предвидени
от Конституцията или от закон. Компетентността да се издават нормативни актове не може да
се прехвърля.
Съгласно чл. 75 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) нормативните
административни актове са подзаконови административни актове, които съдържат
административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и
имат многократно правно действие. Нормативните административни актове се издават по
прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен, като всеки
нормативен административен акт има наименование, което сочи вида и автора на акта, и
главния му предмет. Във всеки нормативен административен акт, с изключение на
нормативните актове, с които се изменят, допълват или отменят други нормативни актове, се
посочва правното основание за неговото издаване. Общинските съвети издават нормативни
актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени
отношения с местно значение. Компетентният орган издава нормативния административен
акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.
Наредбите, приети от общинските съвети, са подзаконови нормативни актове, които се
прилагат само за дадената община, за която са създадени и приети. Общинският съвет е
органът, компетентен да приеме дадена наредба, определя политиката за изграждане и
развитие на общината, именно като приема наредби, уреждащи отношенията в дадената
община.
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация общинският съвет приема стратегии, прогнози, програми и планове за
развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните
общности. В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници,
наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Подзаконовите нормативни актове,
приети от общинските съвети, са подзаконови нормативни актове, които се прилагат само за
дадената община, за която са създадени и приети. Общинският съвет е органът, компетентен
да приеме дадена наредба, определя политиката за изграждане и развитие на общината,
именно като приема наредби, уреждащи отношенията в дадената община.
1. АНАЛИЗ НА АКТОВЕ, КОИТО КАСАЯТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (МТД)
За целите на анализа на тази част, обследваните наредби са анализирани както с оглед
разпоредбите на законите, в изпълнение на които са издадени, така и с оглед постулатите на
Закона за нормативните актове и Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове
(Указа), който определя структурата и съдържанието на нормативните актове в РБългария и е
задължителен съобразно препратката на чл.9, ал.3 от ЗНА.
1. В изпълнение на законовата делегация на чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и
такси (ЗМДТ) /Обн. - ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г.; в сила от 01.01.1998 г.; изм. и доп., бр. 71
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от 23.06.1998 г.; в сила от 24.08.1998 г. изм., бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 31.12.2020 г.;
изм., бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.; изм., бр. 16 от 23.02.2021 г.
Общинският съвет е приел Наредба за определяне размера на местните данъци в община
Хасково (Наредбата) с Решение № 30 от 25.01.2008 г., доп. с Решение №175 от 18.07.2008 г.,
изм. с Решение №239 на 19.12.2008 г., Решение №34 от 29.12.2015 г., Решение №178 от
24.06.2016 г., Решение №278 от 28.10.2016 г., Решение №279 от 28.10.2016 г. , Решение №825
от 25.01.2019 г., Решение №157 от 28.08.2020 г. и Решение №224 от 27.11.2020 г. на
Общински съвет – Хасково, в сила от 01.01.2021 г.
След обстоен анализ на разпоредбите на Наредбата с оглед съответствието й с актовете от
по-висок ранг, становището ни е следното:
1.1.
В нарушение на чл. 24, ал.2 от Указа, Наредбата няма номер.
Не е спазена препоръката, дадена в разпоредбата на чл. 28. от Указа, според която
членовете в Наредбата следва да се групират в части, дялове, глави и раздели съобразно
предмета и броя им.
1.2.
В чл.1 от Наредбата е посочено, че същата е изготвена на основание чл.1(2) от
Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, публикуван в
Държавен вестник бр.110/2007г.
Препращането е некоректно. Съгласно чл. 26, ал.4 нормативните актове, с които се
изменят или допълват други актове, се състоят от параграфи, т.е. е невъзможно ЗИД на ЗМДТ
да има член, както е посочено в Наредбата. Препращането следва да бъде към самия ЗМДТ.
1.3.
Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата нарушават чл.34 и чл.
35 от Указа. Правилото е, че с преходни разпоредби се продължава действието на правила,
отменени с новия нормативен акт, или се урежда тяхното прилагане спрямо висящи
правоотношения или спрямо юридически факти, които са започнали, но не са завършени при
действието на отменения акт. А в заключителните разпоредби се включват правилата, с които
се придава обратна сила на акта, отлага се неговото действие или то се ограничава за част от
територията на страната; или когато с нов се замества действащ нормативен акт, правилата за
неговото отменяне, както и правилата за отменяне, изменяне и допълване на други
нормативни актове се включват в заключителните разпоредби; или когато е необходимо, в
заключителните разпоредби се посочва органът, на който се възлага изпълнението на акта,
както и издаването на нормативен акт по неговото прилагане.
В Наредбата в Преходните и заключителните разпоредби се уреждат правила със
същински регулиращи правни норми, които следва да бъдат в общата или специалните части
на акта.
1.4. Законовата делегация на чл. 1, ал.2 от ЗМДТ гласи: „Общинският съвет
определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите,
определени с този закон“. В чл.2, ал.1 от Наредбата липсва включване на „условията“ от тази
делегация, което е съществен пропуск с оглед определената от закона рамка, в която местния
орган е овластен да законотворства.
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1.5. Възприетият в Наредбата законотворчески подход е непрецизен и
непоследователен. Някои разпоредби от същата уреждат подробно задълженията на данъчните
субекти за заплащане на съответен данък, други са изключително схематични, като остава
неясна причината за това различие. Освен това, никое лице не може да се ориентира за правата
и задълженията си (и изначално дали има такива) по правоотношенията, предмет на уредба в
Наредбата, ако чете само нея. Тази Наредба може да бъде четена единствено и само след или
заедно със ЗМДТ. Необходимо е да се акцентира, че този законотворчески подход не е
противоправен, тъй като законовата делегация е за определяне от Общинския съвет само на
размера на дължимия се данък. Проблематичен е възприетият различен подход при
съставянето на разпоредбите на Наредбата – едни отношения да се регламентират схематично,
а други по-обстойно, което би могло да доведе до объркване при правоприлагането,
осъществявано от данъчнозадължените субекти.
Така, относно данък върху наследствата не е посочено, че съпругът и низходящите не
заплащат този данък с оглед освобождаването им по силата на чл. 31, ал.2 от ЗМДТ. Ако един
правен субект чете само Наредбата, без закона, ще приеме, че са освободени от заплащане на
данък върху наследството само наследствени дялове в размер до 250 000лв. – чл. 5, ал.1, а ако
дяловете са по-големи от този размер се дължи данък, който е в преференциален размер за
братята и сестрите и техните деца – чл.5, ал.2, т.1, а за всички лица извън тях е в пълния
максимално допустим от закона размер, като в т.ч. следва да се считат и съпруга и
наследниците по права линия.
Аналогично е положението и с данък върху недвижимите имоти – единствената
разпоредба в Наредбата е „Чл.4 Размерът на данък недвижими имоти е 2 на хиляда върху
данъчната оценка на недвижимия имот“. В същата не е посочено, че за определени имоти не
се дължи данък, а за определени имоти или лица данъка се дължи с намаление.
1.6. В чл.6 от Наредбата озаглавен „Данък при придобиване на имущества по
дарение и по възмезден начин“ е налице препратка към чл.44, ал.2 от ЗМДТ (в Наредбата е
посочено чл.44(2), което само по себе си е също е непрецизно). Съгласно чл.39 от Указа
препращане към разпоредби на същия или на друг нормативен акт се допуска по изключение,
ако не води до неяснота на текста, като в същата разпоредба се изброени изчерпателно
случаите, в които препращането е допустимо. Нашето становище е, че в конкретния случай не
са налице посочените от Указа изключения, поради което препращането е недопустимо.
В същия член от Наредбата се предвижда, че данъкът се начислява върху оценката на
прехвърленото имущество, като не е посочено каква е тази оценка на имуществото и по кой
ред се определя.
В Наредбата липсва дефиниране на размера на местния данък при делба, когато
дяловете на съделителите не съответстват на правата им в общата съсобственост. При
превишение на някой от дяловете следва да бъде заплащан местен данък върху разликата
между полученото в дял и правата в съсобствеността, съгласно разпоредбата на чл.47, ал.3 от
ЗМДТ.
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1.7. В чл.7 от Наредбата, регламентиращ дължимите се за Община Хасково местни
данъци върху превозните средства, липсва определяне на размер на дължимия се данък от
собствениците на моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 168/2013. Такъв местен данък е дължим в размер от 30 лв. до 150 лв.,
съгласно чл.55 ал.12 от ЗМДТ.
В Наредбата липсва определяне на размер на местния данък и за превозните средства за
вода по чл. 56 от ЗМДТ.
В Наредбата липсва определяне на размер на местния данък и за гражданските
въздухоплавателни средства по чл.57 от ЗМДТ.
По силата на чл. 61 от ЗМДТ, данъкът се внася в приход на бюджета на общината по
постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а когато собствениците на превозни
средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната - в приход на
общината по регистрация на превозното средство. Предвид нормата на закона и възможността
лица с постоянен адрес или седалище в Хасково да притежават превозни средства по смисъла
на чл. 56 и чл. 57 от ЗМДТ е съществен пропуск липсата на определяне на дължим данък за
тях.
1.8. В чл. 8 от Наредбата е определен дължимия се към местния бюджет патентен
данък. В т.1 от същия не е предвидено, че е необходимо местата за настаняване с не повече от
20 стаи да са категоризирани една или две звезди или да са регистрирани по Закона за
туризма, каквито са законовите рамки в Приложение №4 към Глава втора, Раздел VI от ЗМДТ.
1.9. Определените в Наредбата размери на местните данъци са съответни на рамките,
въведени в ЗМДТ и в тази част не са налице закононарушения.
2.
Размерите на местните такси и цени на услуги са определени в Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Хасково (Наредбата). Наредбата е приета в изпълнение на законовата делегация
на чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) /Обн. - ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г.; в
сила от 01.01.1998 г.; изм. и доп., бр. 71 от 23.06.1998 г.; в сила от 24.08.1998 г.. изм., бр. 110
от 29.12.2020 г., в сила от 31.12.2020 г.; изм., бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.;
изм., бр. 16 от 23.02.2021 г.
Общинският съвет е приел Наредбата с Решение №565 от 07.02.2003 г. на Общински
съвет - Хасково и изменена и допълнена с Решение №586/07.03.2003 г.; Решение №618 от
04.04.2003 г.; Решение №22 от 05.12.2003 г.; Решение №138 от 02.07.2004 г.; Решение №192 от
29.10.2004 г.; Решение №195 от 29.10.2004 г.; Решение №212 от 26.11.2004 г.; Решение №229
от 28.01.2005 г.; Решение №256 от 25.02.2005 г.; Решение №271 от 25.02.2005 г.; Решение
№302 от 22.04.2005 г.; Решение №331 от 08.07.2005 г.; Решение №341 от 30.09.2005 г.;
Решение №372 от 28.10.2005 г.; Решение №409 от 25.11.2005 г.; Решение №428 от 16.12.2005
г., Решение №480 от 24.03.2006 г.; Решение №488 от 28.04.2006 г.; Решение №524 от
30.06.2006 г., Решение №551 от 21.07.2006 г.; Решение №579 от 06.10.2006 г.; Решение №611
от 24.11.2006 г.; Решение №636 от 22.12.2006 г.; Решение №646 от 26.01.2007 г., Решение
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№695 от 18.05.2007 г., Решение №763 от 20.07.2007 г., Решение №11 от 21.12.2007 г.; Решение
№31 от 25.01.2008 г.; Решение №38 от 25.01.2008 г., Решение №79 от 04.04.2008 г. и Решение
№198 от 24.10.2008 г., Решение №199 от 24.10.2008 г., Решение №202 от 24.10.2008 г.,
Решение №216 от 24.10.2008 г., Решение №223 от 28.11.2008 г., Решение №257 от 30.01.2009
г., Решение №274 от 06.03.2009 г., Решение №305 от 03.04.2009 г. , Решение №315 от
29.05.2009 г., Решение №334 от 19.06.2009 г., Решение №387 от 25.09.2009 г., Решение №391
от 30.10.2009 г., Решение №392 от 30.10.2009 г.; Решение №439 от 27.11.2009 г., Решение
№473 от 29.01.2010 г., Решение №485 от 26.02.2010 г., Решение №486 от 26.02.2010 г.,
Решение №500 от 26.03.2010 г., Решение №501 от 26.03.2010 г., Решение №522 от 30.04.2010
г., Решение №541 от 28.05.2010 г., Решение №563 от 25.06.2010 г., Решение №594 от
25.06.2010 г., Решение №617 от 27.08.2010 г., Решение №630 от 27.08.2010 г., Решение №667
от 17.12.2010 г., Решение №85 от 03.02.2012 г., Решение №86 от 03.02.2012 г., Решение №98
от 24.02.2012 г., Решение №168 от 01.06.2012 г., Решение №169 от 01.06.2012 г., Решение
№232 от 20.07.2012 г., Решение №233 от 20.07.2012 г., Решение №265 от 05.10.2012 г.,
Решение №285 от 26.10.2012 г., Решение №511 от 06.12.2013 г., Решение №531 от 20.12.2013
г., Решение №545 от 31.01.2014 г., Решение №567 от 14.02.2014 г., Решение №664 от
25.07.2014 г., Решение №826 от 29.05.2015 г., Решение №33 от 29.12.2015 г., Решение №45 от
29.01.2016 г. , Решение №174 от 24.06.2016 г., Решение №175 от 24.06.2016 г., Решение №179
от 24.06.2016 г. и Решение №249 от 16.09.2016 г., Решение №250 от 16.09.2016 г., Решение
№356 от 27.01.2017 г., Решение №384 от 24.02.2017 г., Решение №593 от 26.01.2018 г.,
Решение №615 от 05.02.2018 г., Решение №744 от 28.09.2018 г., Решение №787 от 30.11.2018
г., Решение №824 от 25.01.2019 г., Решение №900 от 31.05.2019 г. и Решение №901 от
31.05.2019 г., Решение №927 от 28.06.2019 г., Решение №84 от 15.05.2020 г., Решение №85 от
15.05.2020 г., Решение №171 от 25.09.2020 г., Решение №245 от 18.12.2020 г., Решение №246
от 18.12.2020 г., Решение №281 от 26.02.201 г., Решение №283 от 26.02.2021 г., Решение №306
от 23.04.2021 г. и Решение №307 от 23.04.2021 г. на Общински съвет – Хасково.
След обстоен анализ на разпоредбите на Наредбата с оглед съответствието й с
актовете от по-висок ранг, становището ни е следното:
2.1.

В нарушение на чл. 24, ал.2 от Указа, Наредбата няма номер.

2.2.
В чл.6, ал.1, б.“з“ от ЗМДТ е предвидено общината да събира такси за дейности
по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които
не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за
личностно развитие и по б.“и“ - за притежаване на куче, които не са предвидени като дължими
такси към общинския бюджет в чл. 2, ал.1 от Наредбата.
2.3.
Текстът на чл. 29, ал.5 „Лицата не заплащат дарения и завещания от местни и
чуждестранни физически и юридически лица.“ е неясен, поради което е формулиран в
нарушение на чл.9, ал.1 от ЗНА.
2.4.
Разпоредбата на чл.54 противоречи на разпоредбата на чл.101 от Закона за
държавния служител, респективно на чл.203 и сл. от Кодекса на труда регламентиращи
отговорността на държавния служител, респ. на работника/служителя.
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2.5.
Разпоредбата на чл. 56“А“, ал.2 „За магазини, продаващи хранителни стоки,
цигари и алкохол, както в общината:“ е неясна, поради което е формулирана в нарушение на
чл.9, ал.1 от ЗНА.
3. Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на
земеделска земя от общинския поземлен фонд, по чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ (Наредбата), е
приета с Решение №877 от 31.07.2015 г. на Общински съвет Хасково.
След обстоен анализ на разпоредбите на Наредбата с оглед съответствието й с актовете от
по-висок ранг, становището ни е следното:
3.1
В нарушение на чл. 24, ал.2 от Указа, Наредбата няма номер.
3.2
Наредбата е приета от Общински съвет в изпълнение на законовата делегация по
чл. 30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи, но основанието за издаването й не
следва да бъде част от наименованието й, съгласно разпоредбата на чл. 24, ал.1 от Указа.
3.3
Размерът на таксата се определя въз основа на ясно дефинирани критерии, което
е съобразено със закона.
4. Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и
осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково
(Наредбата). Видно от §1 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата, същата
е приета на основание чл. 22, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с Решение №155 от 23.07.2004 г.), изменена с
Решение №302 от 22.04.2005 г.; Решение №489 от 28.04.2006 г.; Решение №509 от 26.05.2006
г.; Решение №749 от 20.07.2007 г., Решение №78 от 04.04.2008 г., Решение №116 от 30.05.2008
г., Решение №337 от 19.06.2009 г., Решение №436 от 27.11.2009 г., Решение №502 от
26.03.2010 г., Решение №523 от 30.04.2010 г., Решение №565 от 25.06.2010 г., Решение №170
от 01.06.2012 г., Решение №208 от 22.06.2012 г., Решение №231 от 20.07.2012 г., Решение
№296 от 23.11.2012 г., Решение №308 от 14.12.2012 г., Решение №411 от 26.04.2013 г. и
Решение №587 от 28.03.2014 г. , Решение №609 от 25.04.2014 г., Решение №710 от 31.10.2014
г., Решение №745 от 30.01.2015 г., Решение №770 от 27.02.2015 г., Решение №788 от
27.03.2015 г., Решение №176 от 24.06.2016 г., Решение №252 от 16.09.2016 г. , Решение №572
от 15.12.2017 г. , Решение №926 от 28.06.2019 г. , Решение №102 от 26.06.2020 г. , Решение
№712 от 25.09.2020 г. и Решение №225 от 27.11.2020 г. на Общински съвет - Хасково.
В тази наредба се определя цената на платеното паркиране на територията на Общината.
4.1.
В нарушение на чл. 24, ал.2 от Указа, Наредбата няма номер. От
наименованието на Наредбата не може да се предположи, че с нея се определя и цената на
платеното паркиране, което също е нарушение на чл.24, ал.1 от Указа. .
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4.2.
Законовата делегация за определяне на цената за платеното паркиране на
територията на Община Хасково се съдържа в чл.6, ал.3 от ЗМДТ и чл. 99 от Закона за
движение по пътищата (ЗДвП), съгласно който в населените места собственикът или
администрацията, управляваща пътя, може да определи райони, пътища или части от пътища
за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието, като местата
за паркиране се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача
се указват условията за паркиране, а Общинският съвет определя цената за паркиране на
определените местата, както и условията и реда за плащането й от водачите. Улиците,
булевардите, пътищата и площадите в града са общинска собственост по §7, ал.1, т.4 ПЗР
на ЗМСМА. От това произтича и правото на общината, като собственик, да определи зони за
краткотрайно паркиране. То се извършва чрез общинския съвет като орган на местно
самоуправление. В тази връзка, въпреки че не е изрично посочено в нея правното основание за
издаването й, Наредбата е законосъобразно издадена.
4.3.
В Наредбата не са изложени критериите, по които се определя цената на
платеното паркиране, както и не е посочено къде постъпват заплатените за паркирането
средства.
4.4.
В §1, §2, §3 и §4 от Допълнителните разпоредби, в нарушение на чл.32, ал.2 от
Указа, се уреждат правила, чието систематично място не е тях. Освен това, разпоредбите на
§1, §2 и §3 от Допълнителните разпоредби са незаконосъобразни, тъй като преповтарят
разпоредбите на чл. 24, ал.2, чл. 25 и чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за административните
нарушения и наказания, като предвиждането на алтернативата „или са били в състояние да
предотвратят нарушението, но не са го направили“ в §2 представлява и недопустимо
разширяване на отговорността на лицата.
4.5.
Наредбата, в частта й за определяне на дължимата се цена за паркиране, е
издадена в нарушение на чл.10 от ЗНА, която повелява обществените отношения от една и
съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен и че в
случай, че има издаден нормативен акт за тази област, обществените отношения се уреждат с
неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. Така, дължимите се
такси за паркиране е следвало да бъдат уредени в разгледаната по-горе в т.2 Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Хасково, а не в друга Наредба, както е направено.

2. АНАЛИЗ НА АКТОВЕ, КОИТО КАСАЯТ ПРИЕМАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА
ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ
Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка, чрез която се разпределят и
балансират разходите и приходите по тримесечия за бюджетната година. Разработването на
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бюджета е съвместно усилие на много хора. То включва кмета и неговата администрация,
общинския съвет, ръководителите на бюджетни звена както и гражданите. Това представлява
процес на преговори и компромиси, които целят изработването на продукт, който формулира
общинския план за цялата година в изпълнение стратегията за развитие на общината. Няма
друго съвместно действие на администрацията и общинските съветници, което да оказва
такова огромно въздействие върху ежедневието на гражданите, както годишния бюджет.
Нормативната база, определяща приемането и разходването на общинския бюджет,
намира израз на първо място в Конституцията на Република България. Основните правила по
отношение на финансовите взаимоотношения между централни и местни власти са начертани
от чл. 141 на Конституцията, според който: 1/ всяка община има самостоятелен бюджет; 2/
постоянните финансови източници на общината се определят със закон; 3/ общинският съвет
определя размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със
закон; 4/ общинският съвет определя размера на местните такси по ред, установен със закон;
5/ държавата чрез средства от бюджета и по друг начин подпомага нормалната дейност на
общините.
Рамката и минималните изисквания, към които всяка община би следвало да се
придържа при приемане и разходване на общинския бюджет, са начертани от Закона за
публичните финанси /ЗПФ/. За уреждане на тази материя на местно ниво в съответствие с
разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗПФ всяка община разработва и приема наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Като подзаконов
нормативен акт наредбата следва да бъде разработена при спазване принципите, правилата и
процедурите, предвидени в ЗПФ.
В Община Хасково в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ общинският съвет е приел
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Хасково.
Състояние: Наредбата е публикувана на официалната интернет страница на Община
Хасково, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Действащи наредби и правилници“.
Актуалност: Наредбата е приета с Решение № 813 от 21.12.2018 г. на Общински съвет –
Хасково на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е действаща към
настоящия момент.
Законосъобразност: Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки общински
съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока
степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2
от ЗМСМА оправомощава общинския съвет да решава въпроси от местно значение, като в
изпълнение на посоченото правомощие общинският съвет приема правилници, наредби,
инструкции, решения, декларации и обръщения. Възможността общинските съвети да издават
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нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен
обществени отношения с местно значение е предвидена и в чл. 76, ал. 3 от АПК. Освен това
според чл. 82, ал. 1 от ЗПФ общинският съвет приема наредба за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на
принципите, правилата и процедурите по ЗПФ. Горепосоченото изяснява въпроса за
компетентността именно на Общински съвет – Хасково да регулира обществените отношения,
свързани с бюджета на общината.
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Хасково в много висока степен възпроизвежда текстовете на ЗПФ, касаещи общинските
бюджети. При извършения анализ за законосъобразност на наредбата с материалноправните
разпоредби на ЗПФ се установиха следните несъответствия:
В Наредбата не фигурира изискването на чл. 94, ал. 8 от ЗПФ, според което при
изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1 и 2, а именно
максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по
бюджета на общината, и максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през годината, се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с
бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години,
включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг
първостепенен разпоредител с бюджет.
Не е въведено и изискването на чл. 94, ал. 9 от ЗПФ, според което, когато
първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета
на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от
бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 8 се прилага за отчетените
съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до
преобразуването й.
В наредбата не е поставено изискване съобразно разпоредбата на чл. 127, ал. 3 от ЗПФ
постъпленията от приватизация да се разходват само за придобиване и основен ремонт на
дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване
на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
Не е възприета и разпоредбата на чл. 128, ал. 2 от ЗПФ, според която е недопустимо
поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела
показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с
ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ за максималния размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджета на общината, и максималния размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината.
Не е въведено и изискването на чл. 128, ал. 3, според което не се допуска натрупването
на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови
разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се
изпълняват.
В Наредбата не е посочено, че решението, с което общинският съвет открива
процедурата за финансово оздравяване, възлага на кмета да изготви план за оздравяване, да
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проведе публично обсъждане на плана и определя срок за изготвяне на плана, следва да бъде
прието с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници съгласно
разпоредбата на чл. 130д, ал. 3 от ЗПФ.
В чл. 47, ал. 4 от Наредбата е предвиден 7-дневен срок от провеждане на публичното
обсъждане на плана за оздравяване, в който общинският съвет с решение определя срока на
процедурата по финансово оздравяване и приема плана за оздравяване. Според чл. 130д, ал. 4
от ЗПФ този срок следва да е 20-дневен.
Наредбата не възприема възможността по чл. 130д, ал. 5 от ЗПФ с решенията по чл.
130д, ал. 3 и 4 от ЗПФ общинският съвет да възложи на кмета на общината да направи искане
до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен
безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово
оздравяване.
Не е предвидено в съответствие с разпоредбата на чл. 130д, ал. 6 от ЗПФ кметът на
общината да осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1от ЗПФ за
наличие на финансови затруднения, като задължително извършва оценка, анализ и
прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като
при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.
Чл. 48, ал. 6 от Наредбата не е синхронизиран с измененията в чл. 130е, ал. 6 от ЗПФ,
обнародвани в ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г.
Чл. 50, ал. 2 от Наредбата не е съобразен с допълнението в чл. 130з, ал. 2 от ЗПФ,
обнародвано в ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г.
Чл. 51, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Наредбата не отразяват промените в чл. 130к, ал. 1, т. 3 и т. 4
от ЗПФ.
В наредбата не е предвидена възможността по чл. 130к, ал. 1, т. 6 от ЗПФ кметът да
поиска допълнителна субсидия от Централния бюджет, когато се установи трайна тенденция
за подобряване финансовото състояние на общината, като при изпълнение на плана за
оздравяване са постигнати недопускане на три или повече от условията за наличие на
финансови затруднения по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ и изпълнение на фискалните правила,
приложими за общините.
Във връзка с последното в чл. 51, ал. 2 от Наредбата е предвидено, че искането за
допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите не по-рано
от 6 месеца след приемане на плана за финансово оздравяване. В това отношение наредбата не
съответства на разпоредбата на чл. 130к, ал. 2 от ЗПФ, според която този срок следва да е 12
месеца.
Няма данни Наредбата да е оспорена изцяло или в отделни нейни разпоредби по реда
на АПК.
Целесъобразност: В съответствие със Закона за публичните финанси и другите
действащи нормативни актове Наредбата има за цел да уреди условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково и извънбюджетните сметки, както и
взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити, други общини, финансови институции и местната общност. Наредбата регламентира
общите фискални правила и принципи, структурата на общинския бюджет,
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взаимоотношенията му с държавния бюджет и с други бюджетни сметки, съставянето на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, бюджетния процес,
вкл. мерки при възникване на финансови затруднения, и режима на сметките за чужди
средства и сметки за средства от Европейския съюз. Предвидени са ред и условия за
извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и
т. 2 от ЗПФ за максималния размер на новите задължения за разходи и максималния размер на
поетите ангажименти за разходи. Регламентирани са ред за провеждане на публично
обсъждане на проекта за общински бюджет и ред за провеждане на публично обсъждане на
годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет. В тази връзка Наредбата за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково е съобразена с основните
цели, които обуславят нейното приемане.
Препоръки: С оглед изискването на Закона за нормативните актове наредбите
подзаконовите нормативни актове да не противоречат на нормативни актове от по-висока
степен Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Хасково следва да се приведе в съответствие с нормите на чл. 94, ал. 8 и ал. 9 от ЗПФ, 127, ал.
3 от ЗПФ, 128, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ, 130д, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗПФ, 130е, ал. 6 от ЗПФ,
130з, ал. 2 от ЗПФ, 130к, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗПФ.
С цел да се осигурят равни възможности на всички желаещи за достъп до
информацията и отправяне на предложения чрез дистанционно провеждане на публични
обсъждания на проекта за бюджета и отчета за касово изпълнение на бюджета, във връзка с
противоепидемичните мерки съгласно чл. 63 от Закона за здравето /ЗЗ/, биха могли да се
направят изменения и допълнения в смисъл: В условията на противоепидемични мерки,
съгласно чл. 63 от ЗЗ общинският съвет да делегира правомощия на кмета на общината да
определи условия и ред за провеждане и организиране на дистанционно публично обсъждане
на проекта на бюджет, чрез което да се осигурят равни възможности на всички желаещи за
достъп до информация. За постъпилите предложения да се съставя протокол, който да се внася
в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.
По отношение разходването на общинския бюджет с отделни подзаконови нормативни
актове в Община Хасково са регламентирани условията и реда за финансиране на определени
дейности с важно значение за местната общност.
1. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските
спортни клубове в Община Хасково
Състояние: Наредбата е публикувана на официалната интернет страница на Община
Хасково, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Действащи наредби и правилници“.
Актуалност: Наредбата е приета с Решение № 247 от 18.12.2020 г. на Общински съвет
- Хасково на основание чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21,
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е действаща към
настоящия момент.
Законосъобразност: Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки общински
съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока
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степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2
от ЗМСМА оправомощава общинския съвет да решава въпроси от местно значение, като в
изпълнение на посоченото правомощие общинският съвет приема правилници, наредби,
инструкции, решения, декларации и обръщения. Възможността общинските съвети да издават
нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен
обществени отношения с местно значение е предвидена и в чл. 76, ал. 3 от АПК. Според чл.
133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ условията и редът за
финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и
спортно-туристическата дейност се определят с наредба на Общинския съвет. Горепосоченото
изяснява въпроса за компетентността именно на Общински съвет – Хасково да регулира
обществените отношения, свързани с подпомагане на спортните клубове, осъществяващи
дейност на територията на Община Хасково, както и отчитането на разходваните средства.
По отношение финансирането на дейностите в областта на физическото възпитание,
физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност чл. 123 от ЗФВС предвижда
възможността те да се финансират със средства от бюджетите на общините.
Съгласно разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от ЗФВС със средства от бюджетите на
общините могат да се финансират: 1. изпълнението на дейностите по чл. 6, т. 1 от ЗФВС, а
именно физическото възпитание, физическата активност, спорта и спортно-туристическата
дейност. 2. изграждането, обновяването и управлението на спортни обекти – общинска
собственост. Ал. 2 на същия член предвижда възможността общините да подпомагат: 1.
спортни организации, спортни училища и туристически дружества, които имат седалище и
дейност на територията на съответната община. 2. юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и
насърчават децата и младежите да се занимават с физическа активност, спорт и спортнотуристическа дейност. В чл. 133, ал. 3 от ЗФВС е въведено изискването общините да
подпомагат приоритетно дейностите в областта на спорта за всички.
Право на финансово подпомагане по Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково имат спортни
клубове със седалище и развиващи тренировъчната си дейност на територията на Община
Хасково /чл. 2/. Финансовото подпомагане по Наредбата се предоставя на спортните клубове
за развитие на детско-юношеския спорт и спорт за всички, за осъществяване на учебнотренировъчна и спортно-състезателна дейност, за закупуване на спортна екипировка, спортни
уреди и спортни съоръжения /чл. 5/. В наредбата е предвидено, че Общински съвет – Хасково
ежегодно утвърждава с бюджета на общината целеви средства за финансово подпомагане на
спортните клубове. Конкретният размер на предоставяните финансови средства се определя
по условията, реда и от органите, посочени в Наредбата.
С оглед гореизложеното не се установява противоречие на Наредбата за условията и
реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково с
разпоредбите на ЗФВС, касаещи финансирането на дейностите в областта на физическото
възпитание, физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност.
Няма данни Наредбата да е оспорена изцяло или в отделни нейни разпоредби по реда
на АПК.
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Целесъобразност: Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на детскоюношеските спортни клубове в Община Хасково има за цел да определи условията, реда и
критериите за разпределение на финансови средства от Община Хасково за подпомагане на
спортните клубове, осъществяващи дейност на територията на общината, както и реда за
отчитане на разходваните средства. Наредбата регламентира конкретни условия за финансово
подпомагане на спортните организации, ред за финансово подпомагане на индивидуалните
спортове и отделен ред за финансово подпомагане на колективните спортове, както и
процедурата за отчитане, контрол и санкции. Стимулирайки развитието на детскоюношеските спортни клубове в общината Наредбата за условията и реда за финансово
подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково, изпълнява целта,
посочена в чл. 2 на ЗФВС, а именно подобряване на здравето и физическата активност на
нацията чрез системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти.
Препоръки: С цел постигане на по-висока степен на публичност и прозрачност при
финансирането на спортните клубове би могло да се предвиди утвърденият от кмета на
общината списък по чл. 17, ал. 4, т. 4 от Наредбата, съдържащ спортните клубове, които ще
бъдат подпомогнати, и размера на финансовите средства, които ще бъдат отпуснати, да бъде
публикуван на интернет страницата на общината. По този начин ще се осигури възможност на
гражданите за достъп, използване и анализ на информация за финансовите взаимоотношения
на общината със спортните клубове.
Би могъл да се прецизира механизмът за възстановяване на неправомерно получени
помощи. В тази връзка може да се регламентира, да не се предоставя нова помощ на спортен
клуб, който не е възстановил неправомерно получена или неправилно използвана финансова
помощ.
С оглед преценката за целесъобразност към публикувания подзаконов нормативен акт
на интернет страницата на Община Хасково би могло да се приложи и извършената
предварителна оценка на въздействието му по чл. 18а от Закона за нормативните актове /ЗНА/.
По този начин ще се даде възможност на гражданите да съпоставят действителните и
очакваните резултати.
2. Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за
живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково
Състояние: Правилникът е публикуван на официалната интернет страница на Община
Хасково, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Действащи наредби и правилници“.
Актуалност: Правилникът е приет с Решение № 105/26.06.2020 г. на Общински съвет –
Хасково и е действащ към настоящия момент.
Законосъобразност: Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА оправомощава общинския
съвет да решава въпроси от местно значение, като в изпълнение на посоченото правомощие
общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и
обръщения. Възможността общинските съвети да издават нормативни актове, с които уреждат
съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение
е предвидена и в чл. 76, ал. 3 от АПК. Следователно Общински съвет – Хасково е
компетентният орган да регламентира правилата за предоставяне на финансова помощ за
живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково.
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Съгласно чл. 24 от Закона за социалното подпомагане /ЗСП/ финансирането на
социалното подпомагане се осъществява както със средства от държавния бюджет и от фонд
„Социална закрила“, така и със средства от други източници. Въпреки че общинските
бюджети не са посочени изрично в ЗСП като източник на финансиране на социалното
подпомагане, те не са изключени като такъв. В тази връзка приетия Правилник за условията и
реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията
на Община Хасково не противоречи на Закона за социалното подпомагане. Нещо повече – чл.
35 от ЗСП задължава общините да създадат обществени съвети, които да оказват съдействие и
помощ при извършването на дейностите по социално подпомагане и да упражняват обществен
контрол върху тяхното осъществяване. Това обстоятелство налага извода, че общините следва
да съдействат при провеждане на политиката по социално подпомагане.
Освен това чл. 18, ал. 1, т. 2, б. „г“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Хасково посочва разходите за местни дейности, изразяващи
се в помощи и обезщетения за домакинствата, като елемент от структурата на общинския
бюджет. В същия смисъл е и чл. 45, ал. 1 от ЗПФ.
Няма данни правилникът да е оспорен изцяло или в отделни негови разпоредби по реда
на АПК.
Целесъобразност: Целта на Правилника за условията и реда за предоставяне на
финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково е да
уреди условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ от Община
Хасково на семейства или самотни родители с живородено или осиновено дете съгласно
определените за тази цел парични средства в бюджета на общината. Правилникът
регламентира процедурата, по която се отпускат финансовите помощи, определя конкретни
условия за отпускане на помощта, като предвижда и създаването на комисия за разглеждане и
одобряване на заявленията за финансово подпомагане. В тази връзка Правилника за условията
и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на
територията на Община Хасково оказва разумна помощ на гражданите в първоначалната
грижа за техните деца.
Препоръки: С цел постигане на по-голяма публичност и прозрачност би могло да се
предвиди информация за броя на подпомогнатите лица и размера на отпуснатите помощи да
бъде публикувана на интернет страницата на Община Хасково.
С оглед спазване принципите на откритост, обоснованост, пропорционалност,
ефективност и ефикасност към публикувания подзаконов нормативен акт на интернет
страницата на Община Хасково да се приложи и извършената предварителна оценка на
въздействието му по чл. 18а от Закона за нормативните актове /ЗНА/.
3. Наредба за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково
Състояние: Наредбата е публикувана на официалната интернет страница на Община
Хасково, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Действащи наредби и правилници““.
Актуалност: Наредбата е приета с Решение № 61/28.02.2020 г., изм. и доп. с Решение №
103/26.06.2020 г. и Решение № 280/26.02.2021 г. на Общински съвет – Хасково и е действаща
към настоящия момент.
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Законосъобразност: Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА оправомощава общинския
съвет да решава въпроси от местно значение, като в изпълнение на посоченото правомощие
общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и
обръщения. Възможността общинските съвети да издават нормативни актове, с които уреждат
съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение
е предвидена и в чл. 76, ал. 3 от АПК. Следователно Общински съвет – Хасково е
компетентният орган да урежда обществените отношенията, свързани с финансовото
подпомагане на местната култура в Община Хасково.
Чл. 18, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Хасково, в съответствие с чл. 45, ал. 1 от ЗПФ, предвижда разходи за
финансиране на местни дейности в структурата на общинския бюджет. В този смисъл
уреденото с Наредбата финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково не
противоречи на ЗПФ и на приетия въз основа на него подзаконов нормативен акт.
Няма данни Наредбата да е оспорена изцяло или в отделни нейни разпоредби по реда
на АПК.
Целесъобразност: Целта на Наредбата е да осигури закрила и развитие на местната
култура чрез финансовото подпомагане със средства от собствените си приходи на местните
организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и
творци. Финансовото подпомагане на местните организации, опериращи в сферата на
културата, местните културни институти, читалища и творци от страна на Община Хасково се
осъществява по реда на Наредбата. Общият размер на финансовите средства от собствените
приходи на Община Хасково за подпомагането на местните организации, опериращи в
сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци се определя ежегодно
с решението на Общинския съвет Хасково за приемане на бюджета на Община Хасково за
съответната година. Финансовото подпомагане на местната култура от страна на Община
Хасково се отпуска за субсидиране на дейността на местните читалища, за организиране и
провеждане на културни прояви (концерти, изложби, представления, фестивали, срещи,
форуми, представяния, творчески работилници и др.), за създаване на произведения на
изкуството, за издаване на книги и други печатни издания с културна стойност, за пътуване на
местни творци и състави с цел участие в събития извън града и страната и/или извършване на
събирателска и/или изследователска дейност и за творчески стипендии на млади местни
творци.
Регламентирайки общите принципи и ред за разпределение и отчитане на финансовите
средства за подпомагане на местни организации, опериращи в сферата на културата, местни
културни институти, читалища и творци, наредбата за финансово подпомагане на местната
култура в Община Хасково работи в полза на поставената цел да осигури закрила и развитие
на местната култура.
Препоръки: Списъци с резултатите от първи и втори етап на кандидатстване по
Наредбата за 2021 г. са публикувани на интернет страницата на Община Хасково. Въпреки
това публикуването на резултатите би могло да се предвиди изрично в Наредбата.
С оглед преценката за целесъобразност към публикувания подзаконов нормативен акт
на интернет страницата на Община Хасково би могло да се приложи и извършената
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предварителна оценка на въздействието му по чл. 18а от Закона за нормативните актове /ЗНА/.
По този начин ще се даде възможност на гражданите да съпоставят действителните и
очакваните резултати.
4. Правилник за финансиране на процедури „Ин витро и Ин виво“ на семейства и
лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на
Община Хасково
Състояние: Правилникът е публикуван на официалната интернет страница на Община
Хасково, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Действащи наредби и правилници“.
Актуалност: Липсват данни кога е приет правилника. Направени са изменения с
Решение № 636/30.03.2018 г. на Общински съвет – Хасково.
Законосъобразност: Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА оправомощава общинския
съвет да решава въпроси от местно значение, като в изпълнение на посоченото правомощие
общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и
обръщения. Възможността общинските съвети да издават нормативни актове, с които уреждат
съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение
е предвидена и в чл. 76, ал. 3 от АПК. Следователно Общински съвет – Хасково е
компетентният орган да регламентира правилата за финансиране на процедури „Ин витро и
Ин виво“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на
територията на Община Хасково.
Чл. 18, ал. 1, т. 2, б. „г“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Хасково, в съответствие с чл. 45, ал. 1 от ЗПФ, предвижда разходи за
помощи в структурата на общинския бюджет. В този смисъл уреденото с Правилника
финансиране на процедури „Ин витро и Ин виво“ на семейства и лица, живеещи на семейни
начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, не противоречи на
ЗПФ и на приетия въз основа на него подзаконов нормативен акт.
Няма данни Правилникът да е оспорен изцяло или в отделни негови разпоредби по реда
на АПК.
Целесъобразност: Целта на Правилника е да определи реда, условията и процедурата за
финансово подпомагане на процедури „ин витро и ин виво" на лица, двойки във
фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ
адрес на територията на Община Хасково със средства, предвидени в бюджета на Община
Хасково. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на процедурите „ин витро и ин
виво", се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Хасково, по предложение на
комисията, предвидена в Правилника. Със средства, предвидени с бюджета на Община
Хасково, се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и поконкретно чрез ин-витро оплождане при наличие на определени в Правилника индикации. Със
средства, предвидени с бюджета на Община Хасково, се финансират и някои изследвания.
Кандидатстването за финансово подпомагане за „ин витро и ин виво" процедури на двойки и
семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Хасково, със
средства, предвидени с Правилника е за един опит в рамките на текущата година. Средствата,
отпуснати на лица, семейства и двойки за финансово подпомагане, са в размер до 3000 лв. (три
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хиляди лева) на заявител. Правилникът регламентира критерии за финансово подпомагане на
нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие,
лечимо преди всичко с методите на АРТ. Посочени са документите, доказващи необходимост
от лечение с АРТ процедури. Уредена е процедурата за финансово подпомагане. С оглед
личния характер на отношенията, които урежда Правилникът, изрично е въведено изискване
за конфиденциалност на данните и информацията.
Предвид изложеното Правилникът за финансиране на процедури „Ин витро и Ин виво“
на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията
на Община Хасково работи в полза на поставената цел да подпомогне финансово решаването
на репродуктивните проблеми на жителите на общината.
Препоръки: За по-голяма прозрачност би могло да се предвиди да се публикуват на
официалната интернет страница на Община Хасково методическите указания на комисията по
чл. 6 от Правилника относно процедурите по отпускане и разходване на финансовите средства
за асистирана репродукция.
С оглед преценката за целесъобразност към публикувания подзаконов нормативен акт
на интернет страницата на Община Хасково би могло да се приложи и извършената
предварителна оценка на въздействието му по чл. 18а от Закона за нормативните актове /ЗНА/.
По този начин ще се даде възможност на гражданите да съпоставят действителните и
очакваните резултати.
5. Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни
финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково
Състояние: Правилникът е публикуван на официалната интернет страница на Община
Хасково, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Действащи наредби и правилници“.
Актуалност: Липсват данни кога е приет правилника. Направени са изменения с
Решение № 202/06.11.2020 г. на Общински съвет – Хасково.
Законосъобразност: Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА оправомощава общинския
съвет да решава въпроси от местно значение, като в изпълнение на посоченото правомощие
общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и
обръщения. Възможността общинските съвети да издават нормативни актове, с които уреждат
съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение
е предвидена и в чл. 76, ал. 3 от АПК. Следователно Общински съвет – Хасково е
компетентният орган да регламентира правилата за предоставяне на еднократни финансови
помощи в полза на граждани на Община Хасково.
Чл. 18, ал. 1, т. 2, б. „г“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Хасково, в съответствие с чл. 45, ал. 1 от ЗПФ, предвижда разходи за
помощи и обезщетения за домакинства в структурата на общинския бюджет. В този смисъл
уреденото с Правилника отпускане на еднократни финансови помощи на жители на общината,
не противоречи на ЗПФ и на приетия въз основа на него подзаконов нормативен акт.
Тъй като предоставянето на еднократни финансови помощи на граждани е дейност по
социално подпомагане, правилникът следва да е в съответствие със Закона за социалното
подпомагане /ЗСП/.Съгласно чл. 24 от ЗСП финансирането на социалното подпомагане се
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осъществява както със средства от държавния бюджет и от фонд „Социална закрила“, така и
със средства от други източници. В тази връзка финансирането, предвидено с Правилника за
реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на
граждани на Община Хасково, не противоречи на Закона за социалното подпомагане. Нещо
повече – чл. 35 от ЗСП задължава общините да създадат обществени съвети, които да оказват
съдействие и помощ при извършването на дейностите по социално подпомагане и да
упражняват обществен контрол върху тяхното осъществяване. Това обстоятелство налага
извода, че общините следва да съдействат при провеждане на политиката по социално
подпомагане.
Няма данни Правилникът да е оспорен изцяло или в отделни негови разпоредби по реда
на АПК.
Целесъобразност: Целта на Правилника е да уреди реда, начина и условията за
предоставяне и отчитането на средства за еднократни безвъзмездни финансови помощи в
полза на граждани на Община Хасково. Средствата се предоставят приоритетно на лица, с
доказани здравни и социални нужди или чиито имоти са пострадали от бедствия, аварии и
пожари. По реда на Правилника се разглеждат искания на физически лица, за отпускане на
еднократна финансова помощ с постоянен и настоящ адрес на територията на Община
Хасково, с доказани неотложни здравни и социални нужди или чиито жилища са пострадали
от бедствия, аварии и пожари. Лицата, кандидатстващи за предоставяне на еднократни
финансови помощи по този правилник имат право да получат такава веднъж годишно. Не се
отпуска финансова помощ, когато касае: 1. погасяване на банкови задължения, задължения
към кредитни институции и др.; 2. погасяване на задължения за данъци, такси и вноски към
осигурителните и здравни фондове; 3. погасяване на задължения за текущи ремонти, наеми и
др.; 4. лечение по клинична пътека.
Правилникът регламентира основанията за отпускане на еднократната помощ и нейния
размер, условията и реда за предоставянето й.
Предвид изложеното Правилникът за реда, начина и условията за предоставяне на
еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково съдейства за
провеждане на политиката по социално подпомагане и за постигане на част от целите на ЗСП,
а именно подпомага нуждаещите се граждани, укрепва и развива обществената солидарност в
трудни житейски ситуации.
Препоръки: С цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност в правилника
би могло да се предвиди решенията на Общински съвет – Хасково за отпускане на еднократна
финансова помощ на граждани да се публикуват на официалната интернет страница на
общината ведно с мотивите.
С оглед преценката за целесъобразност към публикувания подзаконов нормативен акт
на интернет страницата на Община Хасково би могло да се приложи и извършената
предварителна оценка на въздействието му по чл. 18а от Закона за нормативните актове /ЗНА/.
По този начин ще се даде възможност на гражданите да съпоставят действителните и
очакваните резултати.
Съгласно чл. 18б от ЗНА резултатите от прилагането на нормативен акт се проверяват
чрез последваща оценка на въздействието. Въз основа на проверката, ако е необходимо, се
предлага отмяна, изменение или допълнение на нормативния акт. По отношение на
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Правилникът за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в
полза на граждани на Община Хасково не се установява да е извършена такава последваща
проверка. В тази връзка: в случай, че последваща оценка е извършена във връзка с
направените изменения през 2020 г. – да се публикува на интернет страницата на общината в
съответствие с разпоредбата на чл. 42 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване
на оценка на въздействието.

3. АНАЛИЗ НА АКТОВЕ КАСАЕЩИ ОБЩИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

СОБСТВЕНОСТ

И

В Община Хасково, подзаконовите нормативни актове, касаещи общинска собственост
и управлението й, са следните:
 Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост;
 Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища
на територията на Община Хасково;
 Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на
Община Хасково;
 Наредба за управление на общинските пътища;
 Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на
територията на Община Хасково;
 Наредба за предоставяне на концесии.
Интересен е фактът, че в Община Хасково публичен регистър на разпоредителните сделки
с имоти общинска собственост не е бил обявяван на сайта на Общината до април 2021 г.,
когато анблок са качени файловете с извършените разпоредителни сделки в периода от 2009
до 2021 г., като трябва да се отбележи липсата на такъв регистър за периода 2012 г. - 2015 г.
Съгласно чл. 41, ал. 4 (Нова – ДВ, бр. 54 от 2008 г.) от Закона за собствеността в общината се
създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти-общинска
собственост. В регистъра се вписват данни за имотите според акта за собственост, по видове
разпоредителни сделки, както и:
1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена
от общинския съвет, и крайната цена на сделката;
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2. начинът на разпореждане-чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или
решение на общинския съвет;
3. насрещната страна по сделката;
4. други данни, определени от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.
Тук е необходимо да се направи коментар за неспазването на разпоредбата на чл.
41, ал. 4 от ЗОС, а именно – липсата на данни в посочените периоди. Разпореждането с
общинска собственост е един от способите, чрез които местното самоуправление решава
въпроси от местно значение, предоставени в компетентността на гражданите и на
избраните от тях органи. В поредица от норми ЗОС създава гаранции за публичност и
прозрачност, а с направената констатация следва да се отбележи, че е нарушен този
принцип.
В съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС) и другите действащи
нормативни актове чрез Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост
Общински съвет – Хасково има за цел, да уреди условията и реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, конкретните правомощия на Общинския съвет, кмета
на общината и кметовете на кметства. Наредбата не се прилага за разпореждане с общински
имоти, извършвано по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, както
и за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с
общинско участие и върху капитала на едноличните търговски дружества. С отделни наредби
на Общинския съвет се уреждат условията и реда за поставяне на временни преместваеми
съоръжения за търговия върху свободни площи, общинска собственост, управлението на
общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с
общинско участие, установяването на жилищни нужди за настаняване под наем в общински
жилища и продажбата им, рекламната дейност на Община Хасково, гробищните паркове.
Административните актове, за да породят желаните правни последици следва да бъдат
законосъобразни. Именно съответствието им със закона е главното условие за валидното
действие на административните актове. Тези условия са формулирани в чл. 146 на АПК. С
оглед на това Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост като
подзаконов нормативен акт притежава следните условия:
1. Компетентност – спазена е административната подведомственост.
Общинският съвет е органът, който може да издава валидни
административни актове само в кръга на материята, която му е
предоставена като правомощия. Неговата териториална компетентност
е свързана с пространствените граници, в които може да действа
редовно, т.е. подзаконовия нормативен акт поражда правни действия
единствено в границите на административно-териториалната единица, в
която действа общинския съвет.
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2. Издаден е в установената форма – административните актове са в
писмена форма.
3. Издаден е при спазване на административно-производствените
правила – формулиран е, съблюдавайки установената процедура за
издаването му.
4. Издаден е при спазване на материалноправните разпоредби –
волеизявлението е изразено в точно съответствие със съдържанието
на закона, т. е. актът е законосъобразен.
5. Съобразен е с целта на закона – с тази цел на регулиране на
съответните обществени отношения следва да бъде съобразен със
закона.
Посочените условия са кумулативно свързани. Между тях няма по-значими
или по-малко съществени условия. Те съществуват едновременно, а именно тук
става въпрос за пълното им съотношение и за реалното им изпълнение. Липсата само
на едно от тях ще има за правна последица недействителността на акта.
Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост е приета с Решение №
155 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Хасково. Наредбата е изм. и доп. с Решение №159
от 27.05.2016 г. , Решение №597 от 26.01.2018 г. , Решение №661 от 27.04.2018 г. , Решение
№26 от 31.01.2020 г. и Решение №86 от 15.05.2020 г. на Общински съвет - Хасково.
Следва да се отбележи, че по отношение на тази наредба е образувано
производство по Раздел III от Глава десета на АПК с номер на адм. дело № 1117 по описа
на Административен съд – Хасково от 2017 г., което производство е по протест на
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково. Протестът е срещу разпоредбите на чл. 4,
ал. 2, чл. 15, ал. 3, чл. 46, ал. 2, чл. 47, ал. 7, чл. 49, ал. 5, чл. 3, ал. 2, т.1, чл. 56, ал. 3, т. 1, чл.
63, ал. 2 и ал. 4, чл. 84, т. 7 и т. 8 и чл. 104, ал. 3, т. 6 и т. 8 от Наредбата за управление и
разпореждане с общинска собственост на община Хасково.
С Решение № 155 от 27.04.2012 г., на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 8,
ал. 2 и чл. 14, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет – Хасково е отменил Наредба за общинската
собственост, приета с Решение № 135 от 27.06.2008 г. и Решения № 37/25.01.2008 г,
38/25.01.2008 г., № 616/27.08.2010 г., № 68/03.02.2012 г., № 69/03.02.2012 г., № 77/03.02.2012
г., и е приел Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост.
Видно от §1 от ПЗР към Наредбата, същата е издадена на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС.
В §8 от ПЗР е посочено, че приетата наредба с Решение № 155 от 27.04.2012 г., е изменена с
Решение № 159 от 27.05.2016 г.
При така констатираното несъответствие на оспорените текстове на общинската
наредба с предвиденото в закона, Административният съд е счел, че разпоредбите на чл. 46,
ал. 2, чл. 47, ал. 7, чл. 49, ал. 5, чл. 53, ал. 2, т. 1, чл. 56, ал. 3, т. 1, чл. 63, ал. 2 и ал. 4, чл. 84, т.
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7 и т. 8, чл. 104, ал .3, т. 6 и т. 8 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска
собственост на Община Хасково са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени,
вследствие на което АС – Хасково ги отменя с Решение № 938/09.01.2018 г по адм д. №
1117/2017 г. Съдът отхвърля протеста на прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково
против разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска
собственост на Община Хасково. Съгласно чл. 194 от АПК съдебното решение, с което се
отменят по протест на прокурора оспорените текстове и срещу което няма подадени в срок
касационна жалба или протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, се
обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на
обнародването му, а именно след взетите Решения на Общински съвет – Хасково – Решение
№ 597 от 26.01.2018 г., Решение № 661 от 27.04.2018 г., Решение № 26 от 31.01.2020 г. и
Решение № 86 от 15.05.2020 г., Наредбата е публикувана на официалния сайт на Община
Хасково.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Хасково е изменил Наредбата за управление и
разпореждане с общинска собственост.
Във връзка с влезли в сила от 02.01.2018 г. промени в чл. 9, ал. 9 от Закона за
общинската собственост са се наложили изменения в Наредбата по отношение на приемането
на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост. В
същото време с Решение № 938 от 09.01.2018 г. на Административен съд – Хасково е
отменена ал. 2 от чл. 2 на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на
община Хасково, заради несъответстващи норми в нормативен акт от по-висока степен,
какъвто е Законът за общинската собственост. В тази връзка се е наложила редакция на чл. 4
от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на община Хасково,
който да отговаря на действащото законодателство на Република България.
На основание чл. 33, ал. 1., т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 8 и ал. 9 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково изменя чл. 4 от Наредбата
за управление и разпореждане с общинска собственост.
Следващата наредба, която попада в обхвата на разпоредбите, свързани с общинска
собственост е Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските
жилища на територията на Община Хасково.
Наредбата е приета с Решение № 155 от 27.04.2012 г. на Общински съвет - Хасково и
влиза в сила от датата на влизане в сила на решението. Наредбата е изм. и доп. с Решение
№ 159 от 27.05.2016 г., Решение № 597 от 26.01.2018 г., Решение № 661 от 27.04.2018
г., Решение № 26 от 31.01.2020 г. и Решение № 86 от 15.05.2020 г. на Общински съвет –
Хасково.
Във връзка с кандидатстване на Община Хасково по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,
Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА
ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“, Инвестиционен приоритет
„Социална инфраструктура“ е било необходимо да бъде изменена действащата Наредба за
реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на
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община Хасково, което е наложило създаване в Наредбата на НОВА Глава
седма „Стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване,
мониторинг и контрол на социални жилища, изградени със средства по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“.
С настоящата Наредба се постига съответствие и се избягват противоречия на
текстовете от наредбата с нормите на Закона за общинската собственост. Дава яснота,
коректност, публичност и обективност при определянето на реда и условията за установяване
жилищни нужди на гражданите в общината и максимално улеснява гражданите при
комплектоване на необходимите документи за кандидатстване за общинско жилище и
намаляване на административната тежест, чрез предвиждане голяма част от документите да се
събират служебно от общинска администрация. Постига целесъобразно и законосъобразно
ползване на жилищата, които Община Хасково притежава, при спазване на принципа на
равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за картотекиране и настаняване в общински
жилища. Спазва принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността
на местните власти, конкретно при определяне жилищни нужди на гражданите. Дава яснота
относно управлението на общинския жилищен фонд в полза на местната общност и
осигуряване на нормални условия на живот на жителите на общината, които трайно или
временно са изпаднали в затруднено положение и не могат да си позволят жилище при
условията на свободно договаряне. Осигурява възможност и условия за социализация и
интеграция на уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение на територията на общината и задоволяване на потребностите им от
подслон и социално включване. Текстовете от наредбата са синхронизирани с текстовете на
действащото законодателство в Република България.
Наредбата е разработена в съответствие с Европейското законодателство – Европейска
харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с
директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на
основните нормативни актове ЗМСМА, ЗОС, ГПК и АПК, които от своя страна са в
съответствие с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което
съответства на целите, поставени с текстовете в наредбата.
На следващото място е Наредбата за условията и реда за ползване на спортните
обекти, собственост на община Хасково. Наредбата е приета с Решение № 173 от 25.09.2020
г., изм. и доп. с Решение № 226 от 27.11.2020 г. на Общински съвет – Хасково.
Законът за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ определя спортните обекти да се
предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем, предоставяни на концесия и върху тях
да се учредяват ограничени вещни права при условия и ред, определени в наредби, приети от
общинските съвети. Съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗФВС, спортните обекти – общинска
собственост, може да се предоставят безвъзмездно за определено време при условия и ред,
определени в наредба на общинския съвет за спортните дейности посочени в чл. 103, ал. 1.
Тези спортни обекти или части от тях – общинска собственост, може да се отдават под
наем след провеждане на търг или конкурс, при условията и по реда на действащото
законодателство и при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и спорт.
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В актуалната Наредба са взети предвид нормите на новия Закон за физическото
възпитание и спорта, който влиза в сила от 20.01.2019 г. Текстовете в Наредбата са съобразени
с текстовете и на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта,
който урежда използването на спортните обекти държавна собственост. Спазени са всички
дадени възможности от ЗФВС за използване на спортните обекти. Съответната наредба е
подзаконов нормативен акт, уреждащ съобразно императивни законови норми обществени
отношения с местно значение. Целта й е освен да бъдат регулирани обществените отношения,
свързани с използването на спортните обекти, собственост на Община Хасково, да се създаде
възможност за инвестиции в тях и да се създадат необходимите предпоставки за по-доброто
управление и използване на общинските спортни обекти.
Наредбата за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на
община Хасково не противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на този
подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането
на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския
съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Настоящата
наредба има за предмет приемане на нормативен акт, който се издава на основание чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА от Общински съвет – Хасково като орган на местно самоуправление и е
съобразена с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.
Необходимостта от провеждане на общинската политика за насърчаване на детскоюношеския спорт и включването на повече представители от всички възрастови групи /деца и
юноши/ в спортните клубове налага вземането на Решение на Общински съвет – Хасково да
приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково.
Следващо място заема Наредбата за управление на общинските пътища в община
Хасково. Настоящата Наредба е приета от Общински съвет – Хасково, с Решение № 394 от
28.10.2005 г., взето с Протокол № 24 на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е влязла в сила
от деня на приемането. Наредбата е изменена с Решение №436 от 26.05.2017 г. на Общински
съвет – Хасково, поради депозиран протест на Окръжна прокуратура – Хасково. А с
постановено от Административен съд – Хасково Решение № 476 от 10.07.2017 г., чл. 66, ал.
1 и ал. 2 от Наредбата е обявен за нищожен. С тази Наредба се определят условията и реда
за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта,
поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на община Хасково.
Наредбата се приема на основание чл. 3 и чл. 23 от Закона за пътищата.
В Общински съвет – Хасково е бил депозиран Протест на Окръжна прокуратура –
Хасково против разпоредбите в чл. 1, ал. 2; чл. 19, ал. 1, т. 1-4; чл. 21, ал. 4; чл. 22, т. 1-4; чл.
24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27, т. 1 и т. 3; чл. 28, ал. 1, т. 4; чл. 29, ал. 2; чл. 31; чл. 32 , т. 1-3; чл.
66, ал. 1 в частта „от 100 до 1000 лв.” и чл. 67, ал. 2 в частта „от 150 до 1500 лв.”, чл. 68 в
частта „от 150 до 1500 лв.” и в частта „от 250 до 2500 лв.” от Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на Община Хасково.
Мотивите за това са, че посочените разпоредби са в противоречие със Закона за пътищата
и с Наредбата за специално ползване на пътищата на Министерски съвет, които са актуални
към настоящия момент.
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За постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт и привеждането
му в съответствие с акт от по-висока степен, в случая Закона за пътищата и НСПП на
МС, е било необходимо изменение на общинската Наредба.
Във връзка с изложеното Общински съвет – Хасково е взел следното Решение на
основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е отменил разпоредбите в чл. 1, ал. 2; чл. 19, ал. 1, т. 14; чл. 21, ал. 4; чл. 22, т. 1-4; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27, т. 1 и т. 3; чл. 28, ал. 1, т. 4;
чл. 29, ал. 2; чл. 31; чл. 32, т. 1-3; чл. 33, т. 1 и т. 3; чл. 66, ал. 1 в частта „от 100 до 1000
лв.” и чл. 67, ал. 2 в частта „от 150 до 1500 лв.”, чл. 68 в частта „от 150 до 1500 лв.” и в
частта „от 250 до 2500 лв.” от Наредбата за управление на общинските пътища на
територията на Община Хасково, а за неуредените случаи в Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на Община Хасково в отменените й части, се приема да се
прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата
на Министерски съвет.
Относно тази Наредба за управление на общинските пътища на Общински съвет –
Хасково е образувано и производство по реда на чл. 191, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс, по жалба от Сдружение с нестопанска цел (СНЦ)
„Български правозащитен алианс“, против чл. 66, ал. 1 и ал .2 от Наредбата, които
противоречал на чл. 8 от ЗНА, доколкото не се касаело за неуредени със закон обществени
отношения. Приемайки тази норма, Общинският съвет надхвърлил своята материална
компетентност. На основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд –Хасково е обявил
нищожността на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища, приета
от Общински съвет – Хасково.
Общински съвет – Хасково е приел Наредба за предоставяне на концесии с Решение
№ 95 от 24.03.2000 г., изменена и допълнена с Решение № 281 от 25.03.2005 г. и Решение
№307 от 22.04.2005 г. Правната регламентация на уредените в Наредбата обществени
отношения е в Закон за концесиите. Като колективен орган на местното самоуправление по
смисъла на чл. 18, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет е овластен да издава нормативни
актове, с които урежда съобразно нормативни актове от по-висока степен обществени
отношения с местно значение. В чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА са изброени правомощията му, а
съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА в изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет
приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Правомощието
на общинския съвет по чл. 8 ЗНА във вр. с чл. 76, ал. 3 АПК във вр. с чл. 21, ал. 2 ЗМСМА да
приема подзаконови нормативни актови, и в частност наредби, е нормативно регламентирано,
но и ограничено с оглед на териториалния обхват и предмета на регулиране. При обстоен
анализ на Наредбата, се установява, че същата е с отпаднало действие. През 2006 г. (ДВ, бр. 36
от 2006 г.) е отменена Глава Осма „Предоставяне на концесии“ от Закона за общинската
собственост, посочена като основание за приемане на Наредбата. През месец ноември 2017 г.
Народното събрание на Република България приема изцяло нов Закон за концесиите (обн. в
ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.), с който се отмениха действащия дотогава
Закон за концесиите (от 2006 г.) и Закона за публично-частното партньорство (от 2013 г.) и в
българското законодателство бяха въведени изискванията на Директива 2014/23/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за
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концесия и Директива от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства
по обжалване при възлагане на обществени поръчки за доставки и за строителство
(89/665/ЕИО). Наред със закона до момента са приети и следните подзаконови нормативни
актове по неговото прилагане, а именно:
 НАРЕДБА за мониторинга, управлението и контрола на концесиите (приета с ПМС №
177 от 20.08.2018 г., oбн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.; спряно действие с Определение №
10782 от 7.09.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 95 от 16.11.2018 г., в сила от 16.11.2018 г.);
 НАРЕДБА за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на
концесията (приета с ПМС № 83 от 22.05.2018 г., обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г., в
сила от 29.05.2018 г.).
Нормативната уредба на Закона за концесиите е изчерпателна и е приложима към
уреждане обществените отношения с местно значение, от което е видно, че подзаконова
нормативна уредба в конкретния случай не е необходима, а и в закона не се съдържа подобна
изрична законова делегация. Материята е изчерпателно уредена, като не се изисква
създаването и поддържането на такава наредба на местно (общинско) ниво. Констатира се
несъответствието й с действащото законодателство на Република България, уреждащо тази
материя, с правото на Европейския съюз и с директивите на Европейската общност.
Препоръка: Това е основание действащата в момента Наредба за предоставяне на
концесии, приета от Общински съвет – Хасково да бъде ОТМЕНЕНА, БЕЗ ДА Е
НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ПРИЕМАНА НОВА ТАКАВА.
На следващо място подзаконов нормативен акт, който касае общинската собственост и
нейното управление, приет от Общински съвет – Хасково, е Наредбата за управлението и
стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково.
Настоящата наредба е приета с Решение № 231 от 28.11.2008 г. и изм. и доп. с
Решение № 13 от 11.12.2015 г. и Решение № 104 от 25.03.2016 г. на Общински съвет –
Хасково. Издадена е на основание ЗМСМА, Закона за здравето и Наредба № 21 на Министъра
на здравеопазването за хигиенните изисквания и поддържане на гробищни паркове/гробища/ и
погребения и пренасяне на покойници и влиза в сила след срока за обжалването й.
Тази Наредба се издава на основание чл.8 от ЗОС и урежда управлението и вътрешния
ред в трите гробищни парка (Централен, Кенански и Македонски), както и реда, условията за
извършване на погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните и
урнови места и свързаните с тази дейност услуги.
Съгласно Решение № 439/01.10.2020 г. по адм. дело № 268 по описа на
Административен съд – Хасково за 2020 г., образувано по протест на Прокурор при Окръжна
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прокуратура – Хасково се отменят чл. 7, ал. 1; чл. 10, ал. 5; чл. 12, ал. 2; чл. 23, пр. 4 и пр.
последно, б.„а“; чл. 30; чл. 31, ал. 2; чл. 35; чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 2 в частта му „или
упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба за управлението и стопанисването на
гробищните паркове на територията на Община Хасково.
4. АНАЛИЗ НА АКТОВЕ
ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)

КАСАЕЩИ

ЗАКОН

ЗА

УСТРОЙСТВО

НА

1. Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на
градското обзавеждане на територията на община Хасково, /във връзка с чл. 56 от
ЗУТ/
Наредбата се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.56 от ЗУТ и приета
са Решение №59 от 19.03.2004 г.; изм. и доп. с Решение №137 от 02.07.2004 г., Решение №98
от 25.04.2008 г., Решение №203 от 24.10.2008 г., Решение №317 от 29.05.2009 г., Решение
№474 от 29.01.2010 г., Решение №629 от 27.08.2010 г., Решение №87 от 03.02.2012 г. и
Решение №210 от 22.07.2016 г. на Общински съвет – Хасково.
Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към оформлението и
поставянето на преместваеми обекти, и определя правомощията на отделните звена на
Община Хасково относно реда за тяхното разрешаване.
Тази наредба урежда реда за поставяне на преместваеми обекти върху терени частна,
общинска и държавна собственост.
Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба са преместваеми обекти, за
търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане, които не
са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под него. /изм. с
Решение №210 от 22.07.2016 г./
По реда на настоящата наредба се разрешават поставянето на преместваеми обекти и
обекти, съгласно чл.55 от ЗУТ.
Извършеният анализ показва, че след извършените изменения и допълнения на
Наредбата същата е законосъобразна и целесъобразна.
2. НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях от Община Хасково
Наредбата е приета на основание чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията,
с Решение №347 от 01.03.2013 г. на Общински съвет - Хасково.
С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от тях от администрацията на Община Хасково,
на територията на Община Хасково.
Тази наредба се отнася за строежи от ІV, V и VІ категория по смисъла на чл.137 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи на МРРБ. По реда на тази наредба принудително се
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изпълняват и разпореждания за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати
строежи, части от тях или отделни видове строителни работи. Тази наредба не се прилага за
специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната по смисъла на т.63, §5 от
ДР на ЗУТ във връзка с чл.25 от Закона за защита на класифицираната информация
Към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225а от ЗУТ за премахване на
незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно
от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение. Реда
и начина за премахване на незаконните строежи е регламентиран в Глава втора от Наредбата.
Към Наредбата са приложени одобрени образци на приложимите към Наредбата Протоколи
(приложение 1 към чл. 4, ал. 1, прил. 2 към чл. 5, ал. 1, приложение 3 към чл. 10, прил. № 4
към чл. 13, прил. № 5 към чл. 15, ал. 1, прил. № 6 към чл. 11, ал. 3).
Анализът показва, че Наредбата е законосъобразна и целесъобразна, спазени са
нормативните изисквания на Закон за устройство на територията.
3. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване,
хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях на територията на
Община Хасково
Наредбата се издава на основание чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията
във връзка с чл.195, ал.4, ал.5, ал.6 и чл.196, ал.3 от същия закон.
Наредбата е приета с Решение №93 от 04.04.2008 г. на Общински съвет – Хасково и влиза в
сила от деня на публикуването й в местния печат.
С тази наредба се уреждат условията и реда за изпълнение на заповеди за поправяне,
заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от строежи, попадащи в
разпоредбите на чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за
територията на Община Хасково.
Тази наредба се прилага и за строежи по Параграф 17 от Преходните разпоредби на
Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Наредбата се прилага и когато строежът създава
непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите и е допуснато предварително
изпълнение на издадена заповед за поправяне, заздравяване, хигиенизиране или премахване.
Строежите или части от тях се поправят, заздравяват, хигиенизират или премахват в
условията на Заповед на Кмета съгласно чл.196, ал.3 от ЗУТ по ред описан в настоящата
наредба и във връзка с чл.195, ал.4, ал.5, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ.
Към принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗУТ се пристъпва,
когато същите не са изпълнени доброволно от собствениците /адресатите на заповедта/ в
определения срок или е допуснато предварително изпълнение.
Тази наредба не се прилага за незаконно извършени строежи или части от тях.
Анализът показва, че Наредбата е законосъобразна и целесъобразна, спазени са
нормативните изисквания на Закон за устройство на територията.
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4. Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи,
свързани с разкопаване
Наредбата е приета с Решение №927 от 28.06.2019 г. на Общински съвет – Хасково.
Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 71,
чл.72 и чл.74 от ЗУТ. С Решение № 336 от 30.06.2020г. на ХАС са отменени множество
текстове от Наредбата.
С тази наредба се определят условията и реда за извършване на строителни и монтажни
работи (СМР) по смисъла на § 5, т. 40 от Закона за устройство на територията, свързани с
разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и
полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Хасково. С наредбата
се определят и конкретните правомощия на кмета на общината и органите на общинска
администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по ал.
1.
Анализираната
Наредба
е
законосъобразна
и
целесъобразна
съгласно
предназначението си да регулира конкретните обществени отношения.
5. АНАЛИЗ НА АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И
ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА, ОТПАДЪЦИ И ВОДИ, ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА
ПРИРОДАТА, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ.
НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община
Хасково
1. Актуалност:
Наредбата е приета с Решение № 206 от 24.10.2008 г. на Общински съвет – Хасково,
въз основа на чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, както и на основание чл. 62, ал. 10 от ЗУТ. Съгласно
тази разпоредба Общинският съвет приема наредба за изграждане и опазване на зелената
система на територията на общината. Впоследствие наредбата е изменена и актуализирана с
Решение №181 от 24.06.2016 г. на Общински съвет – Хасково. Основанието за издаване на
подзаконовия нормативен акт е самият Закон за устройството на територията, както е
посочено в самата наредба – това е чл. 62 ал. 10 от ЗУТ, нормите на закона касаещи предмета
на наредбата са от 2012г., а както посочих по-горе последното изменение на акта на
общинския съвет е от 2016г. Следователно, по отношение на критерия актуалност Наредбата
е актуална на горестоящия нормативен акт, въз основа на който е издадена.
2. Законосъобразност и целесъобразност:
При изпълнение на задължението си за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Хасково, Наредбата предоставя правомощия на редица органи на
общинската администрация. В това число влизат кметът на общината и Общинския съвет,
главния архитект на общината и общинския експертен съвет по устройство на територията.
Освен това Наредбата предвижда и създаване на самостоятелно звено на общинската
администрация именно във връзка с изграждане, поддържане и опазване на зелената система
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на Община Хасково. А поддържането на общинските озеленени площи се ръководи и
осъществява от Общинско предприятие Екопрогрес.
Следва да се отбележи, че Наредбата предвижда като правомощие на кмета на
общината да организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените
площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на
територията на общината. И това е в изпълнение именно на чл. 63, ал. 1 на ЗУТ. Както и
предвижда се отново в изпълнение на закона, че планирането на зелената система се извършва
с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).
Наредбата урежда и санкции за извършени нарушения и причинени вреди на зелената
система и растителността на територията на Община Хасково.
3.Противоречие:
Както бе посочено и по-горе, Наредбата предмет на настоящия анализ е актуална,
законосъобразна и целесъобразна. Същата отговаря на изискванията на ЗУТ като горестоящ
нормативен акт в случая, на основание на който същата е издадена. А в изпълнение на
законовите изисквания по изграждане, поддържане и опазване на зелената система на
територията на общината е привлечена работата на няколко органа на общинската
администрация.
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на Община Хасково
Наредбата е приета с Решение №193 от 20.10.2000 г. на Общински съвет – Хасково и има
множество последващи изменения, последното от които е с Решение №248 от 16.09.2016 г. на
Общински съвет – Хасково. Измененията безспорно са насочени към нейната
целесъобразност.
В наредбата са обхванати изключително широк кръг от обществени отношения, които
охраняват опазване на обществения ред и околната среда. Предвидени са съответно
множество права и задължения за гражданите на общината. В това число от забрани за
нарушаване на обществения ред чрез високи нива на шума, замърсяване на околната среда – в
т.ч. паркове, градини, детски площадки, изисквания за поставяне на рекламни материали.
Наредбата включва и административно-наказателни разпоредби за извършени нарушения.
Следва да се посочи и, че това е един от актовете на Общински съвет на който гражданите
най-често се позовават. Именно с цел актуализация, законосъобразност и най-вече
целесъобразност Наредбата е изменяна 21 пъти от приемането си през 2000 година до
настоящия момент. Разпоредби на наредбата са отменяни и с актове на Административен съд
Хасково именно с цел нейната законосъобразност.
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково
Наредбата е приета с Решение № 769, взето с Протокол №42 от 27.02.2015 г. на Общински
съвет Хасково на основание чл. 22 и чл. 20 от Закона за управление на отпадъците.
С решения на Административен съд Хасково са отменени няколко разпоредби отнасящи се до
управлението на строителните отпадъци, като съдът е постановил, че нормите са приети в
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противоречие с материалния закон и следва да се отменят. А за нищожна като приета при
липса на законово определена компетентност за приемането ѝ е обявена норма предвиждаща
налагане на административно наказание. Актовете на съда са насочени и са допринесли
именно към законосъобразността на наредбата.
Съгласно изискванията на горестоящия ЗУО, наредбата предвижда ангажираност на кмета на
общината и общинската администрация при извършване на дейностите свързани с отпадъци,
както и на физическите и юридическите лица на територията на общината, както и
възможността общината да възложи с договор изпълнението на тези дейности на определени
лица. Също в изпълнение на закона е предвидено и разделното събиране и управление на
разпространени видове отпадъци.
6. АНАЛИЗ НА АКТОВЕ, КАСАЕЩИ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
В Община Хасково, подзаконовите нормативни актове, касаещи административно
обслужване и административни услуги, образование и образователни услуги и медицински и
образователни услуги са следните:
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Хасково. Наредбата е приета с Решение № 565 от 07.02.2003 г. на
Общински съвет – Хасково и изменена и допълнена с много решения, като последното е
Решение №307 от 23.04.2021 г. на Общински съвет – Хасково.

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за
подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково. Настоящата Наредба е
приета на основание чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование
с Решение №282 от 28.10.2016 г. на Общински съвет – Хасково. С приемането на Наредбата
се постигат следните цели: изпълнение от местната власт на разпоредбата на чл. 346 от Закона
за предучилищното и училищното образование, систематизиране на информацията за
общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, възможност за
публичен контрол от страна на родителите върху дейността на детските градини в общината,
достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини и центровете за
подкрепа за личностно развитие. Настоящата Наредба определя обстоятелствата, които
подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа за
личностно развитие на територията на община Хасково, както редът за вписване и воденето
му. Регистърът е публичен и се поддържа от община Хасково.
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Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в
подготвителна група на общинските училища в Община Хасково. С влизането в сила на
Закона за предучилищното и училищното образование общините в България имат ангажимент
да уредят с Наредба реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
градини. В чл. 61 от същия закон и в чл. 7, ал. 3 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за
предучилищното образование е указано, че общинската наредба за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини се отнася и за общинските училища, в
които се осъществява задължително предучилищно образование. С тази наредба се уреждат
редът и условията за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски
градини на територията на община Хасково, както и в подготвителна група на общинските
училища. Наредбата е приета с Решение № 208 от 22.07.2016 г. и изм. и доп. с Решение №83
от 15.05.2020 г. на Общински съвет – Хасково.
Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или
осиновено дете на територията на Община Хасково, приет от ОС – Хасково. Този
Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова
помощ от Община Хасково на семейства или самотни родители с живородено или осиновено
дете, съгласно определените за тази цел парични средства в бюджета на общината. Правото
на еднократна финансова помощ по реда на настоящия Правилник се ползва за всяко
живородено или осиновено дете след 01.10.2019 г., освен ако за него не е получена
еднократна помощ по реда на приетите Правила с Решение № 887/19.04.2019 г. на ОбСХасково. Правилникът е разработен съгласно Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане, Закона за семейните помощи, Закона за закрила на детето. Този Правилник е
приет с Решение № 105 от 26.06.2020 г. на Общински съвет –Хасково.
Правилник за финансиране на процедури "Ин Витро и Ин Виво" на семейства и лица,
живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община
Хасково, приет от ОС – Хасково. С този правилник се определя реда, условията и
процедурата за финансово подпомагане на процедури „ин витро и ин виво" на лица,
двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, с постоянен и
настоящ адрес на територията на Община Хасково със средства, предвидени в бюджета на
Община Хасково.
Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови
помощи в полза на граждани на община Хасково.Този правилник урежда реда, начина и
условията за предоставяне и отчитането на средства за еднократни безвъзмездни финансови
помощи в полза на граждани на Община Хасково. Средствата се предоставят приоритетно на
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лица, с доказани здравни и социални нужди или чиито имоти са пострадали от бедствия,
аварии и пожари.

Общинска програма за 2021 година на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
община Хасково. Програмата е приета с Решение № 331/28.05. 2021 г. на Общински съвет –
Хасково. Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 и ал. 4. от Наредбата
за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Закрилата на децата
с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им
осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Право на закрила по наредбата
има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта. Целта е
насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, осигуряване на възможности и
условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата, финансово подпомагане
и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.

Стратегията за развитие на социалните услуги в община Хасково (2016 г. – 2020 г.) е
разработена в изпълнение на чл. 19 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Общинското планиране е
съобразено изцяло с утвърдената Областна стратегия за развитие на социалните услуги в
област Хасково (2016 – 2020 г.) и е осъществено на база Анализ на потребностите от социални
услуги, изготвен с прякото участие на всички заинтересовани страни – Община Хасково,
Регионална дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП) и Дирекция „Социално подпомагане“
(ДСП), доставчици на социални услуги, граждански организации, местно базирани държавни
институции, представители на целевите общности и рискови групи.
Анализът на
потребностите от социални услуги в община Хасково е приет от Общински съвет – Хасково
с Решение № 852 от 26.06.2015 г. В него са посочени конкретни изводи и препоръки за
развитието на социалните услуги в община Хасково, въз основа на анализ на групите в риск на
територията на общината, оценка на съществуващите социални услуги и оценка на ресурсите
за развитие на социалните услуги. Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности и
всички възрастови групи, като предвижда осигуряване на подобрено качество на живот на
децата и семействата в риск, целенасочени интервенции за активно социално включване на
уязвимите общности, създаване на условия за пълноценно участие в обществения живот и
интеграция на хората в неравностойно положение. Общинската стратегия за развитието на
социалните услуги /2016 – 2020 г./ е продължение на успешно приключилата Стратегия за
развитие на социалните услуги в община Хасково за периода 2011 г. – 2015 г. В същото време
този стратегически документ е резултат от националната реформа, наложена в Закона за
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социално подпомагане. След този програмен период няма данни за разработена и приета
стратегия.
План за действие на община Хасково в изпълнение на Областната стратегия за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2017-2020). Настоящият план
за действие за 2017- 2020 година на община Хасково за интегриране на българските граждани
от ромски произход и гражданите, живеещи в сходни на ромите условия, дефинира
необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт и
местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните
групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи
предоставянето на различните видове услуги и се основава на приоритетите и насоките в
областта на политиката на държавата в тази област. Планът за действие е съобразен с
Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на Област Хасково и
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) Приет
е с Решение №406 от 28.04.2017 г. на Общински съвет Хасково. След този програмен
период няма данни за разработени и приети програми.

7. АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА
ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОБС ХАСКОВО
Настоящият правен анализ касае административнонаказателните разпоредби на
подзаконови нормативни актове, приети от Общински съвет – Хасково, като включва преглед
и анализ на действащите към 01.06.2021 г. подзаконови нормативни актове в Община
Хасково. Изследвана е правната уредба на общинските подзаконови нормативни актове, като
част от цялото действащо българско и европейско законодателство.
Целта на анализа е да се посочат несъвършенствата на тази правна уредба. В анализа са
посочени проблемите в административнонаказателните разпоредби на подзаконовите
нормативни актове на Община Хасково, които следва да намерят ново законодателно
решение, като са отправени и предложения за конкретни или възможни законодателни
решения.
На базата на този анализ следва да се създаде синхрон между действащите подзаконови
нормативни актове в Община Хасково и действащото българско и международно
законодателство.
Съгласно българското право административното наказание е специфична санкция за
неспазване на установения ред в държавното управление. Налагането му се счита за израз на
държавна принуда и е реализация на административната отговорност. Административното
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наказание преследва определени цели – репресивни, превъзпитателни и превантивни. Едно от
основните видове административни наказания е глобата. Съгласно общата уредба в Закона за
административните нарушения и наказания (ЗАНН), глобата представлява наказание за
извършено административно нарушение и се изразява в заплащане на определена парична
сума. Глобата се налага на физически лица, а неин еквивалент за едноличните търговци и
юридическите лица е имуществената санкция. Глобата и имуществената санкция се посочват
като конкретен размер, който може да варира в нормативно определени граници. ЗАНН
определя кои са административнонаказващите органи, както и процедурата за налагане на
глобите. Глоби и имуществени санкции се налагат в полза на държавата и в полза на
общината. Те се събират от органа, който ги е наложил, а когато не е извършено доброволно
плащане, се пристъпва към принудително изпълнение.
Важен е въпросът относно ефективността на процедурите за налагане и събиране на глоби
и имуществени санкции, тъй като липсата на ефективни механизми за санкциониране води до
обезсмисляне на административнонаказателната дейност поради невъзможност да бъдат
осъществени наказателната и превантивната функция на административните наказания.
Eфективността на процедурите по налагане и събиране на глоби и имуществени санкции
зависи от наличието на: непротиворечива правна уредба; ясни критерии за определяне на
размера на санкцията; механизми за избягване на субективизма при определянето на размера
на санкцията; прозрачна процедура, с участие на санкционираното лице, за налагане и
събиране на санкцията.
За изготвяне на настоящия анализ на административнонаказателните разпоредби на
подзаконовите нормативни актове са разгледани и обсъдени следните наредби, приети от
Общински съвет – Хасково:
1. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково,
приета с Решение № 769 от 27.02.2015 г. на Общински съвет - Хасково;
2. Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински
жилища на територията на Община Хасково, приета с Решение № 201 от 06.11.2020 г. на
Общински съвет – Хасково;
3. Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи,
свързани с разкопаване, приета с Решение № 927 от 28.06.2019 г. на Общински съвет –
Хасково;
4. Наредба за дейността на приют за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Хасково, приета с Решение № 386
от 24.02.2017 г. на Общински съвет – Хасково;
5. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Хасково, приета с Решение № 206 от 24.10.2008 г. на Общински съвет – Хасково,
изменена с Решение № 181 от 24.06.2016 г. на Общински съвет – Хасково;
6. Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на
територията на Община Хасково, приета с Решение № 231 от 28.11.2008 г., изменена и
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допълнена с Решение № 13 от 11.12.2015 г. и Решение № 104 от 25.03.2016 г. на Общински
съвет – Хасково;
7. Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Община
Хасково, приета с Решение № 155 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Хасково, изменена и
допълнена с Решение № 159 от 27.05.2016 г., Решение № 597 от 26.01.2018 г., Решение № 661
от 27.04.2018 г., Решение № 26 от 31.01.2020 г. и Решение № 86 от 15.05.2020 г. на Общински
съвет – Хасково;
8. Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и
осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково, приета с
Решение № 155 от 23.07.2004 г. на Общински съвет – Хасково и изменена с Решение № 302 от
22.04.2005 г., Решение № 489 от 28.04.2006 г., Решение № 509 от 26.05.2006 г., Решение № 749
от 20.07.2007 г., Решение № 78 от 04.04.2008 г., Решение № 116 от 30.05.2008 г., Решение №
337 от 19.06.2009 г., Решение № 436 от 27.11.2009 г., Решение № 502 от 26.03.2010 г., Решение
№ 523 от 30.04.2010 г., Решение № 565 от 25.06.2010 г., Решение № 170 от 01.06.2012 г.,
Решение № 208 от 22.06.2012 г., Решение № 231 от 20.07.2012 г., Решение № 296 от
23.11.2012 г., Решение № 308 от 14.12.2012 г., Решение № 411 от 26.04.2013 г. и Решение №
587 от 28.03.2014 г., Решение № 609 от 25.04.2014 г., Решение № 710 от 31.10.2014 г., Решение
№ 745 от 30.01.2015 г., Решение № 770 от 27.02.2015 г., Решение № 788 от 27.03.2015 г.,
Решение № 176 от 24.06.2016 г., Решение № 252 от 16.09.2016 г. , Решение № 572 от
15.12.2017 г., Решение № 926 от 28.06.2019 г., Решение № 102 от 26.06.2020 г., Решение № 712
от 25.09.2020 г. и Решение № 225 от 27.11.2020 г. на Общински съвет – Хасково;
9. Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 394 от
28.10.2005 г., изменена с Решение № 436 от 26.05.2017 г. на Общински съвет – Хасково;
10. Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените
места на Община Хасково, приета с Решение № 214 от 22.07.2016 г. на Общински съвет –
Хасково и изменена с Решение № 280 от 28.10.2016 г. и Решение № 429 от 28.04.2017 г. на
Общински съвет – Хасково;
11. Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково, приета
с Решение № 208 от 22.07.2016 г. и изменена с Решение № 83 от 15.05.2020 г. на Общински
съвет – Хасково;
12. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване,
хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях на територията на Община
Хасково, приета с Решение № 93 от 04.04.2008 г. на Общински съвет – Хасково;
13. Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество на територията на Община Хасково, приета с Решение № 193 от
20.10.2000 г. на Общински съвет – Хасково и изменена и допълнена с Решение № 360 от
19.10.2001 г., Решение № 521 от 05.07.2002 г., Решение № 713 от 18.07.2003 г., Решение № 28
от 19.12.2003 г., Решение № 99 от 28.05.2004 г., Решение № 136 от 02.07.2004 г., Решение №
263 от 25.02.2005 г., Решение № 304 от 22.04.2005 г., Решение № 489 от 28.04.2006 г., Решение
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№ 596 от 06.10.2006 г., Решение № 764 от 20.07.2007 г., Решение № 97 от 25.04.2008 г.,
Решение № 163 от 18.07.2008 г., Решение № 256 от 30.01.2009 г., Решение № 421 от 30.10.2009
г., Решение № 503 от 26.03.2010 г., Решение № 498 от 25.10.2013 г., Решение № 523 от
06.12.2013 г., Решение № 588 от 28.03.2014 г., Решение № 214 от 22.07.2016 г. и Решение №
248 от 16.09.2016 г. на Общински съвет – Хасково.
В настоящия анализ са разглеждани и обсъждани само административнонаказателните
разпоредби на всяка една от посочените наредби, които противоречат на действащото
българско и международно законодателство и следва да намерят ново законодателно решение.
I.
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково,
приета с Решение № 769 от 27.02.2015 г. на Общински съвет - Хасково /Наредбата/
1.

По глава Осма „Административно-наказателна отговорност“ от Наредбата:

Коментар:
Наредбата, видно от §2 от ПЗР, е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване изискванията на чл. 26 и
чл. 28 от ЗНА и чл.76, ал. 3 от АПК, чл. 20 и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците
/ЗУО/.
Разпоредбата на чл. 21 от ЗМСМА е обща правна норма, която предвижда
правомощията на общинския съвет (ал. 1) и актовете, които приема, в изпълнението на
правомощията си – правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения (ал.
2).
В чл. 22 от ЗУО е уредено правомощието на общинския съвет да приема наредба, с
която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и
строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово
разпространени отпадъци, на територията на общината, разработена съгласно изискванията на
този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за
предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси (ал. 1),
както и да урежда и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и
картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията
за предаване на отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО (ал. 2). Тази правна
норма е специална по отношение на общия ЗМСМА и конкретно очертава рамките на
правомощията на общинския съвет, свързани с управлението на отпадъците.
Правомощията на общинския съвет по чл. 22 от ЗУО не включват и правомощия по
приемане на наредба, в която да се определят наказания за неизпълнение на задължения във
връзка с управление на отпадъците. Тоест, с включването на глава 8 „Административнонаказателна отговорност“ в Наредбата за управление на отпадъците на територията на
Община Хасково, общинският съвет излиза от рамката на чл. 22 от ЗУО и навлиза в сферата
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на налагане на административни наказания за нарушения, свързани с управление на отпадъци,
каквато компетентност по този текст, няма.
В тази връзка, съобразявайки и съдържанието на разпоредбата на чл. 22 от ЗУО, се
налага изводът, че е недопустимо с наредба на общински съвет да се уреждат обществени
отношения, регламентирани с актове от по-висока степен и за приемането на които не е
налице законова делегация.
В частта на административнонаказателната дейност (глава 8), Наредбата е идентична
с текстовете на ЗУО, което противоречи на чл. 8 от ЗНА, доколкото не се касае за неуредени
със закон обществени отношения. Съгласно чл. 8 от ЗНА, всеки общински съвет може да
издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен
неуредени от тях обществени отношения с местно значение. В същия смисъл е и разпоредбата
на чл. 76, ал. 3 от АПК - общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат
съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно
значение. Видно от текста на чл. 10, ал. 1 от ЗНА /приложим на основание чл. 80 от АПК/
обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни
актове от същата степен. Според ал. 2 на чл. 10 от ЗНА, обществени отношения, 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. Съгласно чл. 75, ал. 2 от АПК, нормативните
административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от
по-висока степен. Цитираните разпоредби на АПК и ЗНА въвеждат недопустимост да се
уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по-висока
степен. Наредбата, като нормативен акт, се издава за прилагане на отделни разпоредби или
подразделения на нормативен акт от по-висока степен, а не за преповтарянето им буквално в
текста на подзаконовия нормативен акт. В този смисъл е и съдебната практика - Решение №
15898/19.12.2018 г., постановено по адм. дело № 5466/2018 г. на ВАС.
С оглед изложеното, само по себе си правомощието на общинския съвет да
регламентира правопорядък с местно значение, чрез употреба на правомощията му, свързани с
определяне на реда и условията за изхвърлянето, събирането, включително разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и
строителни отпадъци, биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени
отпадъци, на територията на общината, разработена съгласно изискванията на ЗУО и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на
съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси, не му предоставя
правомощие да изземва изключителната компетентност на други органи и да преурежда
обществени отношения, уредени с нормативен акт от по-висока степен, какъвто е ЗУО.
Извън посочената обща липса на правомощие на Общинския съвет, конкретни
текстове, включени в глава Осма „Административно-наказателна отговорност“ на Наредбата,
са в противоречие с разпоредби на ЗУО, а именно:
В чл. 68, ал. 2 от Наредбата е посочено, че актовете за установяване на нарушенията
по тази наредба се съставят от длъжностни лица, оправомощени със заповед на кмета на
общината, като съгласно ал. 3 наказателните постановления се издават от кмета на общината
или оправомощени от него длъжностни лица, а в ал. 4 е предвидено, че установяването на
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нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се
извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Този текст противоречи на чл. 157, ал. 4 от ЗУО, съгласно който, наказателните
постановления по ал. 1 и ал. 2 се издават от директора на РИОСВ, както и от кмета на
общината или оправомощено от него длъжностно лице в случаите по ал. 1. Тази правна
възможност е предвидена само за нарушенията по ал. 1 от чл. 157 от ЗУО, а именно
нарушенията по чл. 133, ал. 1, т. 1-3 и 5, ал. 2 и ал. 4, т. 1, чл. 134, ал. 1 и 2 и чл. 146 от ЗУО,
като за останалите, предвидени в ЗУО нарушения, е налице противоречие между разпоредбите
на чл. 68, ал. 3 на Наредбата и текста на чл. 157 от ЗУО.
Следователно чл. 157, ал. 4 от ЗУО съдържа законово предвидената възможност
наказателните постановления за нарушения по този закон да се издават от кмета на общината
или от оправомощени от него длъжностни лица, но последната възможност е предвидена само
за нарушенията по ал. 1 от чл. 157 от ЗУО, а именно нарушенията по чл. 133, ал. 1, т. 1-3 и
5, ал. 2 и ал. 4, т. 1, чл. 134, ал. 1 и 2 и чл. 146, от ЗУО, като за останалите, предвидени в ЗУО
нарушения, е налице противоречие между разпоредбите на чл. 68, ал. 3 на Наредбата и текста
на чл. 157 от ЗУО.
На следващо място текстът на чл. 70 от Наредбата е идентичен с този на чл. 133, ал. 1
и ал. 2 от ЗУО, текстът на чл. 71 от Наредбата е идентичен с този на чл. 134, ал. 1 и ал. 2 от
ЗУО, а текстът на чл. 72 от Наредбата е идентичен с този на чл. 146, т. 1 и т. 2 от ЗУО.
Разпоредбите на чл. 73 и чл. 74 преповтарят съответно текстовете на чл. 155, ал. 1 и
ал. 2 на ЗУО, но предвиденият размер на санкции за физически лица (глоба от 200 лв. до 3000
лв.) не съответства на този по ЗУО (глоба от 2000 лв. до 10000 лв.). В този смисъл е налице
противоречие на санкционната норма с тази от по-висок ранг.
Горепосочените разпоредби от Наредбата систематично се съдържат в раздел
„Административно–наказателни разпоредби“ от Наредбата. Последните уреждат органите
оправомощени да съставят АУАН за нарушения по наредбата и да издават наказателни
постановления, както и кой може да бъде субект на нарушение по тази наредба. Тези
разпоредби, безспорно имат наказателноправен характер. Въпросите, предмет на
регламентация в посочените разпоредби, са били вече изчерпателно и детайлно уредени от
ЗУО, а за някои от случаите уредбата дори е различна от тази по Наредбата. ЗУО, като
специален закон, е уредил както съставите на нарушенията, санкциите за извършването на
всяко конкретно нарушение, така и отговорните лица спрямо вида на нарушението и лицата
оправомощени да констатират съответното нарушение и да санкционират същото. Нормата
на чл. 22 от ЗУО, въз основа на която е приета Наредбата, не е делегирала правомощие да се
приемат и разпоредби с наказателно правен характер. Тези обществени отношения са били
вече изчерпателно урегулирани от ЗУО и тяхното частично преуреждане води до неяснота
относно приложимия ред за налагане на санкция при допуснато нарушение, едновременно
регламентирано в два различни по степен нормативни акта. Такъв е смисълът и на нормата
на чл. 8 от ЗНА, съгласно която общинските съвети разполагат с правомощия да регулират
посредством подзаконови нормативни актове, само обществени отношения от местно
значение, които обаче не са били вече регулирани с нормативен акт от по-висока степен.
В конкретния случай обществените отношения, уредени с нормите в Глава осма от
Наредбата, са детайлно уредени от нормите на ЗУО, предвид което общинските съвети не
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разполагат с компетентност за уреждане на вече уредени със закон обществени отношения.
Посочените разпоредби безспорно създават правна несигурност при прилагането на закона.
Разминаването между законовата уредба и тази, приета от Общинския съвет, по отношение на
това, кое лице, за какво конкретно деяние може да носи административнонаказателна
отговорност, какви са нейните предели и кои са лицата, които могат да констатират
съответното нарушение и да ангажират отговорност за същото, води и до пълна неяснота
относно контрола по тяхното спазване и санкциите при нарушаването им. Това предопределя
нищожността на всяка една от тези разпоредби и същите следва да бъдат отменени.
Предвид горното, нормите от Глава осма от Наредбата, са приети извън
правомощията на общинския съвет, предоставени от ЗУО, при липса на законово определена
компетентност, поради което са нищожни. В този смисъл е и решение № 885 от 5.12.2019 г.
на АдмС - Хасково по адм. д. № 978/2019 г., с което съдът е обявил нищожността на
разпоредбата на чл. 69 от Наредбата за управлението на отпадъците на територията на
Община Хасково, приета с Решение № 769 от 27.02.2015 г. на Общински съвет Хасково.
Предложение:
По изложените по-горе съображения – липса на компетентност на общинския съвет
да определя наказания за неизпълнение на задължения във връзка с управление на отпадъците,
както и недопустимост да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с
нормативен акт от по-висока степен, разпоредбите на глава Осма „Административнонаказателна отговорност“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община
Хасково, приета с Решение № 769 от 27.02.2015 г. на Общински съвет - Хасково следва да
бъдат отменени.

II. Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински
жилища на територията на Община Хасково, приета с Решение № 201 от 06.11.2020 г. на
Общински съвет – Хасково /Наредбата/
В чл. 7, ал. 2 от ЗНА наредбата е дефинирана като нормативен акт, който се издава за
прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.
Съгласно чл. 8 от ЗНА, всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда
съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения
с местно значение, а разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА предписва, че нормативният акт
трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.
Без съмнение общинската наредба представлява подзаконов нормативен акт от
местно значение, който има предназначение да детайлизира или доурегулира разпоредбите на
закона като нормативен акт от по-висока степен, поради което нейните разпоредби следва да
бъдат съобразени със закона, в чиято връзка същата се издава, като стриктно се придържат
към неговата рамка и са в съответствие с неговото съдържание. Тоест регламентацията, която
дава общинската наредба, следва да уточнява и конкретизира законовата уредба съобразно
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местните условия, но не може да е в противоречие със закона, нито да преурежда по различен
начин вече уредени от закон обществени отношения.
Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища
на територията на Община Хасково е издадена на основание чл. 45а от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, съгласно който условията и редът за установяване на
жилищни нужди се определя с наредба на общинския съвет.
Законът за общинската собственост не съдържа административнонаказателни
разпоредби. Предвид това Общинският съвет като орган на местното самоуправление на
територията на съответната община, е решил самостоятелно въпросите от местно значение,
които законът е предоставил в негова компетентност (арг. чл.21, ал.1 от ЗМСМА), като е
уредил съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени
отношения с местно значение, в това число и административнонаказателните разпоредби.
1.
По чл. 14, ал. 7 от Наредбата:
Съгласно чл. 14, ал. 7 „Решението за изваждане от картотеката се обявява на
лицата, по реда на Административно процесуалния кодекс. Решението подлежи на
обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.“
Коментар:
В чл. 14, ал. 7, както и в останалите разпоредби от Наредбата, никъде не е посочено
кой издава решението за изваждане от картотеката.
Предложение:
Да се посочи органът, който издава решението за изваждане от картотеката. Това
може да бъде Комисията за установяване на жилищните нужди на гражданите,
картотекирането им, която съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата взема решение, с което
картотекира и определя степента на жилищната нужда на отделните лица по групи и подгрупи
или отказва включване в картотеката.

III. Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни
работи, свързани с разкопаване, приета с Решение № 927 от 28.06.2019 г. на Общински
съвет– Хасково /Наредбата/
1. По Глава осма „Административно-наказателна отговорност“ от Наредбата:
Коментар:
Наредбата е издадена на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание
чл. 71, чл.72 и чл.74 от ЗУТ (видно от § 1 от ПЗР на Наредбата).
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Строителството в урбанизирани територии се урежда от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, т.е. това е нормативният акт от по-висока степен, който урежда първично
същите обществени отношения, които са визирани в оспорената Наредба. Последната обаче, в
частта по Глава осма, противоречи на ЗУТ. Същият специален закон не делегира на
общинските съвети компетентност да определят състави на административни нарушения и
наказания за неспазване на разпоредбите му или на разпоредби на други актове, свързани със
строителството. Основна характеристика на административнонаказателната отговорност е
нейната законоустановеност. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за административните нарушения
и наказания (ЗАНН) деянията, които съставляват административни нарушения, и съответните
за тях наказания, се определят със закон. Такива състави в ЗУТ не са предвидени. Поради това
е нарушен основен принцип, предвиждащ законоустановеност на административните
нарушения и наказания.
Освен това е налице преповтаряне на следните текстове от Наредбата с текстове от
ЗУТ: чл. 28 от Наредбата и чл. 232, ал.5 от ЗУТ; чл. 29 от Наредбата и чл. 233 от ЗУТ; чл. 27,
ал.1и ал.2 от Наредбата; чл. 32 от Наредбата и чл. 238 от ЗУТ; чл. 33 от Наредбата и чл. 239,
ал. 1, т. 6 от ЗУТ.
Налице е и противоречие на разпоредбата на чл. 30 от Наредбата с тази на чл. 234 от
ЗУТ. Текстът от Наредбата не кореспондира с този на чл. 234 от ЗУТ, който гласи, че „Ако
нарушението по чл. 232 и по чл. 233 бъде продължено, след като е констатирано с акт, или ако
в срока за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от
същото лице, наказанието е глоба от 3000 до 15 000 лв. независимо от наказанието по първото
нарушение.“. От съпоставката на двете норми е видно, че размерът на установената с
Наредбата административна санкция не съответства на размера на санкциите, предвидени със
специалния закон – ЗУТ, по отношение на максимума. Налице е противоречие на Наредбата с
акт от по-висока степен, което е незаконосъобразно.
Съгласно чл. 28а, ал. 2: „За нарушения по ал. 1 извършени от юридически лица
наказанието е имуществена санкция в размер 000 лева.“. Посочената санкция, „в размер 000
лева“, не е в реален размер.
По изложените съображения разпоредбите на Наредбата, в частта по Глава осма
„Административно-наказателни разпоредби“, са приети в нарушение на материалния закон,
при липса на делегирана компетентност и са в противоречие с нормативен акт от по-висока
степен /ЗУТ/, което е предпоставка за отмяната й в тази част. В този смисъл е Решение № 387
от 9.10.2018 г. на АдмС - Велико Търново по адм. д. № 494/2018 г.
Предложение:
Да се отменят разпоредбите на Глава осма „Административно-наказателни
разпоредби“ от Наредбата.
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IV. Наредба за дейността на приют за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Хасково, приета с Решение № 386
от 24.02.2017 г. на Общински съвет – Хасково /Наредбата/
1.
По § 1. от ПЗР от Наредбата:
Съгласно § 1. от ПЗР “Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40 от
Закона за защита на животните.“
Коментар:
Наредбата е приета с Решение № 386 от 24.02.2017 г. на Общински съвет – Хасково на
основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40 от Закона за защита на животните
/ЗЗЖ/. Съгласно чл. 40 от ЗЗЖ, в редакцията му към датата на приемане на Наредбата,
общинските съвети нямат компетентност да приемат наредби за овладяване популацията на
безстопанствените кучета и тези обществени отношения подлежат на уреждане
с наредба, издадена от министъра на земеделието и храните. При това положение наличието
на правомощие общинският съвет да уреди чрез приемането на наредба правоотношения,
свързани с овладяване популацията на бездомните животни, не се съдържа в законовия текст,
посочен като основание за приемане на Наредбата. Т.е. Наредбата е лишена от правното
основание за своето съществуване, тъй като Общински съвет - Хасково не разполага с
правомощия, произтичащи от ЗЗЖ да урежда тези обществени отношение с подзаконов
нормативен акт по чл. 8 от ЗНА, а обществените отношения, които са регламентирани и
уредени са предмет на регулация с министерска наредба.
Преди измененията, публикувани в ДВ бр. 34/03.05.2016 г., нормата на чл. 40, ал. 5 от
ЗЗЖ е предвиждала правомощие на общинските съвети да приемат наредби за овладяване
популацията на безстопанствените кучета. След измененията на Министерския съвет, по
предложение на министъра на земеделието, храните и горите, е възложено да приема
Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията
на Република България, а съгласно ал. 2 от чл. 40 на ЗЗЖ е предвидено Министърът на
земеделието, храните и горите да издава наредба за прилагане на националната програма и за
процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност. В синхрон с
тази промяна на компетенциите, според ал. 3, общинските съвети вече приемат само програма
за изпълнение на националната програма и план за действие на съответната община, които
отговарят на изискванията на министерската наредба по ал. 2.
С оглед на горното няма основание за издаване на Наредбата, както в специалния
закон – ЗЗЖ, така и в ЗМСМА. В тази връзка следва да се отбележи, че като основание за
приемане на Наредбата се сочи и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, но след 2016 г. въпросите, свързани
с популацията на кучетата не са такива от местно значение, а и са предоставени като
изключителна компетентност на друг орган.
В нарушение на принципа на правна сигурност е Наредбата да съществува и до сега
като действащо право, след като същата е лишена от правното основание за своето издаване.
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Освен това, видно от заглавието на Наредбата и от чл. 1, ал. 1, същата урежда реда и
условията за осъществяване дейността на Приюта за безстопанствени кучета на територията
на община Хасково, което не е част от приложното поле на чл. 40 от ЗЗЖ.
Липсата на компетентност на общинския съвет изобщо да регламентира отношения за
овладяване популацията на безстопанствените кучета, обосновава отсъствие на такава и по
приемането на административнонаказателни разпоредби във връзка с това. В този смисъл
Решение № 803 от 27.04.2018 г. на АдмС - Благоевград по адм. д. № 121/2018 г.
За пълнота на изложението следва да се обсъдят и следните разпоредби от Наредбата:
2.
По чл. 13, ал. 5 от Наредбата:
Съгласно чл. 13, ал. 5 „ Въз основа на съставените актове Кметът на общината или
упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.“
Коментар:
Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА подзаконовите нормативни актове,
приемани от общинските съвети, следва да се основават на нормативните актове от по-висока
степен при уреждането на обществени отношения от местно значение. Следователно, те
трябва да третират същите, само и единствено в рамките на допустимите граници, определени
от по-висшия нормативен акт, като детайлизират неговото приложение.
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ЗАНН, кметовете на общини могат да
възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, когато това е
предвидено в съответния закон, указ или ПМС. В случая, в специалните закони (чл. 70, ал. 3
от ЗЗЖ и чл. 472, ал. 5 от ЗВД) отсъства възможност за делегиране на правомощие по налагане
на административни наказания на други лица. Сред актовете, изброени в чл. 47, ал. 2 от
ЗАНН, не са включени наредбите на общинските съвети, което означава, че приемането от
местния орган на власт на възможност за издаване на наказателни постановления от
длъжностни лица, писмено упълномощени от кмета на общината, нарушава цитираното общо
правило.
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1 от ЗАНН административни наказания могат да
налагат: а/ ръководителите на ведомствата и организациите и областните управители и
кметовете на общините, на които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или
да контролират тяхното изпълнение; б/ длъжностните лица и органите, овластени от
съответния закон или указ; в/ съдебните и прокурорските органи в предвидените от закон или
указ случаи. Разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ЗАНН допуска възможността ръководителите по
буква „а“ да възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица,
но само когато това е предвидено в съответния закон, указ или постановление на
Министерския съвет.
Видно е, че разпоредбите на ЗАНН не позволяват с наредба да се предвижда
делегиране на правомощия по издаване на наказателни постановления от кметовете на
общини на други определени от тях длъжностни лица. Това е допустимо, само ако е
предвидено в специален закон. В случая разпоредбите на специалните ЗЗЖ и ЗВД изключват
възможността за делегиране на правомощия на други лица по налагане на административни
наказания.
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Съгласно чл. 70, ал. 3 от ЗЗЖ, наказателните постановления се издават от директорите
на областните дирекции по безопасност на храните, регионалните инспекции по околната
среда и водите или кмета на съответната община, а съгласно чл. 472, ал. 5 от ЗВД,
наказателните постановления по ал. 4 се издават от кметовете на общини и райони, т.е. с
посочените законови разпоредби е изключено делегиране на правомощие за издаване на
наказателни постановления на други лица, извън посочените.
Специален закон по отношение на ЗАНН е ЗМСМА. В разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА е предвидено, че в изпълнение на правомощията си общинският съвет издава
правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, а съгласно
разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от същия закон, при констатирани нарушения на тези наредби
кметът на общината или негов заместник издава наказателни постановления.
При анализа на разпоредбите на чл. 13, ал. 5 от Наредбата и чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА се
констатира, че не е налице съответствие между двата текста - разпоредбата на подзаконовия
нормативен акт недопустимо разширява кръга на лицата, които законовата норма определя
като административнонаказващи органи. Законът предоставя такова правомощие само на
кмета или негов заместник, а чрез израза „или упълномощено от него /кмета/ длъжностно
лице“ Наредбата допълва законодателното решение, като предвижда наказателни
постановления да могат да се издават и от лица, извън посочените в закона, при положение, че
има точна регламентация в нормативен акт от по-висока степен.
В случая специалният закон, ЗМСМА, към който препраща разпоредбата на чл. 47, ал.
2 от ЗАНН, не предвижда никаква възможност за делегиране на правомощието на кмета на
общината по налагане на административни наказания. Императивно, в разпоредбата на чл. 22,
ал. 5 от ЗМСМА, са посочени лицата - административнонаказващи органи, които могат да
налагат наказания за нарушения на наредбите – „наказателните постановления се издават от
кмета на общината или от негов заместник“. Следователно, разпоредбата на чл. 13, ал. 5 от
Наредбата, в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“ противоречи на
приложимите материалноправни норми - чл. 47, ал. 2 ЗАНН и чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА.
Съгласно правилото на чл. 15, ал.1 от ЗНА, нормативният акт трябва да съответства
на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен, а чл. 8 от
ЗНА предвижда, че всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда
съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения
с местно значение. Тоест уредбата, която дава общинската наредба, следва да уточнява и
конкретизира законовата уредба съобразно местните условия, но не може да е в противоречие
със закона, или да преурежда по различен начин вече уредени от закона обществени
отношения. В случая разпоредбата на чл. 13, ал. 5 от Наредбата се отклонява от установената с
нормативни актове от по-висока степен рамка, поради което е незаконосъобразна.
3. По чл. 13, ал. 7 и ал. 8 от Наредбата:
Съгласно чл. 13, ал. 7 „За констатирани нарушения на физически лица се налага
глоба в размер от 100 до 1 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени
санкции в размер от 1 000 до 3 000 лв.“
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Съгласно чл. 13, ал. 8 „При повторно нарушение – глоба в размер от 200 до 2 000 лв.
за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в
размер от 2 000 до 5 000 лв.“
Коментар:
В ал. 7 и ал. 8 на чл. 13 от Наредбата не са посочени нито общо, нито конкретно
административни нарушения, за които се налагат глобите и имуществените санкции.
Освен това състави на административни нарушения, които могат да се отнесат към
хипотези на Наредбата се откриват в чл. 68, ал. 1 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, чл.
426, чл. 428 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/ и т.н. Съгласно чл. 3, ал. 1
от ЗНА законът е нормативен акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията,
обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в
един или няколко института на правото или техни подразделения. Посоченото означава, че
нормите на ЗЗЖ и ЗВД регулират съответните обществени отношения винаги по начина,
избран от законодателя и това положение трае до последваща промяна или отмяна по волята
на Народното събрание, включително и при извършване на административни нарушения.
Разпоредбата на чл. 13, ал. 7 и ал. 8 от Наредбата е в противоречие с материалния закон
предвид факта, че се наблюдава различен размер на санкциите, които са заложени в нея и
които са заложени в чл. 68, ал. 1 от Закона за защита на животните. Също така материята не е
неуредена и Общинският съвет няма правомощия да преурежда с наредба въпрос, който
изрично е уреден с нормативен акт от по-висока степен, в случая със ЗЗЖ и ЗВД.
От гореизложеното следва изводът, че нормите са приети в противоречие с
процесуалния и материалния закон, което ги прави незаконосъобразни и което е
основание за отмяната им.
Предложение:
Наредбата да бъде отменена, поради липсата на компетентност на общинския съвет
изобщо да регламентира отношения за овладяване популацията на безстопанствените кучета,
което
обосновава
отсъствие
на
компетентност
и
по
приемането
на
административнонаказателни разпоредби във връзка с това.
V. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Хасково, приета с Решение № 206 от 24.10.2008 г. на Общински съвет – Хасково,
изменена с Решение № 181 от 24.06.2016 г. на Общински съвет – Хасково /Наредбата/
1. По чл. 49, ал. 5 от Наредбата:
Съгласно чл. 49, ал. 5 „Санкциите, свързани с унищожаване и повреждане на
растителност и територии, обявени за защитени природни обекти, се налагат от органите
на МОСВ.“
Коментар:
Съгласно § 6. от ПЗР на Наредбата, същата е приета на основание чл. 62, ал. 10 от
ЗУТ и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
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Съгласно чл. 62, ал. 10 от ЗУТ общинският съвет приема наредба за изграждане и
опазване на зелената система на територията на общината.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет е орган на местното
самоуправление, който се избира от населението на общината. Основните му правомощия са
изброени в чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, както и в чл. 21а, ал. 1 от същия закон. Съгласно чл. 21, ал.
2 ЗМСМА, „в изпълнение на правомощията си по алинея 1, общинският съвет приема
правилници, наредби и инструкции, решения, декларации и обръщения“. В частност за
административнонаказателната дейност, съобразно чл. 2, ал. 3 от ЗАНН, общинските съвети
издават наредби, предвидени в ЗМСМА.
Аналогична е уредбата на това правомощие на общинските съвети съгласно чл. 76, ал.
3 от АПК, съответно чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Всеки общински съвет
може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока
степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Следователно Общински
съвет - Хасково, като орган на местното самоуправление, е разполагал с компетентност да
уреди съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени
отношения от местно значение и доколкото тези въпроси не са от изключителна
компетентност на други органи.
В чл. 85, ал. 1 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/, нарушенията, свързани със
защитени територии се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на
околната среда и водите или от министъра на земеделието, храните и горите, или от
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, или от кмета на общината.
Наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите,
от министъра на земеделието, храните и горите, или от кмета на общината, или от
упълномощени от тях лица. Разпоредбата на чл. 49, ал. 5 от Наредбата противоречи на текста
на чл. 85, ал. 1 от ЗЗТ, защото ограничава компетентността за издаване на наказателни
постановления до „органите на МОСВ“, а също така урежда правоотношения, които са
регламентирани със закон, нормативен акт от по-висока степен.
Аналогично, по различен от Наредбата начин, със Закона за биологично
разнообразие, Законът за горите и Законът за лечебните растения са определени
компетентните органи за съставяне на актове за установяване на административни нарушения
и издаване на наказателни постановления.
В чл. 130 от Закона за биологичното разнообразие са регламентирани компетентните
органи за съставяне на АУАН и издаване на наказателни постановления за нарушения на
закона, включително и нарушения, свързани със защитени растителни и животински видове.
Тези органи включват както „органи на МОСВ“, така и министъра на земеделието, храните и
горите, съответния областен управител или кмет на община, или от оправомощени от тях
лица. Предвид това разпоредбата на чл. 49, ал. 5 от Наредбата противоречи и на чл. 130 от
Закона за биологичното разнообразие.
В Закона за горите (чл. 275, ал. 1) и Закона за лечебните растения (чл. 77, ал. 2 във
връзка с чл. 42, ал. 1) също изрично са регламентирани компетентните органи за издаване на
наказателни постановления за извършени административни нарушения, сред които органи
няма посочени такива от МОСВ.
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От чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК следва извод за недопустимост с подзаконов
нормативен акт да се определя компетентност, различна от определената със закон, тъй като
материята не е неуредена и общинският съвет няма правомощия да преурежда с наредба
въпрос, който изрично е уреден с нормативен акт от по-висока степен, в случая със Закона за
защитените територии, Закона за биологично разнообразие, Законът за горите и Законът за
лечебните растения.
В обобщение следва да се отбележи, че законът е нормативния акт, който урежда
първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които се поддават на
трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или
техни подразделения. За уреждане на другите отношения по тази материя законът може да
предвиди да се издаде подзаконов акт. Наредбата, като нормативен акт, се издава за прилагане
на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Ето защо,
както ЗАНН, така и ЗНА и ЗМСМА не допускат с подзаконов нормативен акт общински съвет
да определи други административнонаказващи органи, освен изрично посочените в закона.
Нормата следва да се прилага само съобразно изричното й съдържание и без да се тълкува
разширително и в противоречие с принципа за законност по чл. 4 от АПК и принципа на
правовата държава - чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
В този смисъл е Решение № 2529 от 16.04.2018 г. на АдмС - София по адм. д. №
13266/2017 г.
Предвид изложеното разпоредбата е приета в несъответствие с материалния закон и
целта му.
Предложение:
Разпоредбата на чл. 49, ал. 5 от Наредбата да се отмени.
2. По чл. 49, ал. 3 от Наредбата:
Съгласно чл. 49, ал. 3 „Въз основа на акта за установяване на административно
нарушение Кметът на Общината или упълномощено от него лице издава наказателно
постановление.“
Коментар:
Според общата разпоредба на чл. 47, ал. 1 б. „а“, предл. 3 от ЗАНН, административни
наказания могат да налагат кметовете на общините, на които е възложено да прилагат
съответните нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение. Съгласно ал. 2 на чл.
47 от ЗАНН, кметовете могат да възлагат правата си на наказващи органи и на определени от
тях длъжностни лица, но само когато това е предвидено в съответния закон, указ или
постановление на Министерски съвет.
Наредбата е издадена и на основание изрична разпоредба на ЗУТ – чл. 62, ал. 10 от
ЗУТ, съгласно която общинският съвет приема наредба за изграждане и опазване на зелената
система на територията на общината. ЗУТ обаче не регламентира изрично кой е
компетентният да налага наказания орган за нарушения на Наредбата. При това положение
приложима е специалната разпоредба на чл. 22, ал. 5 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА, съгласно
която наказателните постановления за нарушаване на наредбите (приети от общинските
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съвети) се издават от кмета на общината или от негов заместник. Следователно предвидената
в чл. 49, ал. 3 от Наредбата възможност наказателни постановления за нарушения на
Наредбата да се издават освен от кмета, също и от упълномощено от него лице, т. е. от широк
и неопределен кръг длъжностни лица, а не само от негов заместник, е в противоречие с
изискванията на чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 47, ал. 1, б. „а" във вр. с ал. 2 на
ЗАНН, тъй като нито ЗАНН, нито ЗМСМА делегират компетентност на наказващи органи на
други лица, извън изрично посочените. Предвид изложеното, нормата на чл. 49, ал. 3 от
Наредбата, в частта „или упълномощено от него лице“, противоречи на материалноправни
норми от по-висока степен.
Предложение:
Да се измени разпоредбата на чл. 49, ал. 4 от Наредбата, като се отмени в частта
„или упълномощено от него лице“.
VI. Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на
територията на Община Хасково, приета с Решение № 231 от 28.11.2008 г., изменена и
допълнена с Решение № 13 от 11.12.2015 г. и Решение № 104 от 25.03.2016 г. на Общински
съвет – Хасково /Наредбата/
Съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, същата е издадена на
основание ЗМСМА, ЗЗ и Наредба № 21 на Министъра на здравеопазването за хигиенните
изисквания и поддържане на гробищни паркове /гробища/ и погребения и пренасяне на
покойници.
1. По чл. 36, ал. 2 от Наредбата:
Съгласно чл. 36, ал. 2 „На физически и юридически лица извършващи траурни и
каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си на територията на
общинските гробищни паркове нарушават разпоредбите на чл. 33, 34 и 35 се налага глоба в
размер от 100 лв. до 500 лв.“
Коментар:
Текстът на чл. 35 от Наредбата, към който препраща разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от
Наредбата, е отменен с Решение № 439 от 01.10.2020 г. на Административен съд - Хасково.
Освен това текстът на отменения чл. 35 не кореспондира с текста на чл. 36, ал. 2.
Предложение:
Да се измени разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Наредбата, като от текста отпадне
посочването на чл. 35.
2. По чл. 36, ал. 3 от Наредбата:
Съгласно чл. 36, ал. 3 „На физически и юридически лица, които извършват търговска
дейност и услуги за населението на територията на общинските гробищни паркове в
нарушение на разпоредбите на чл. 25 се налага глоба в размер до 500 лв.“
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Коментар:
Текстът на чл. 36, ал. 3 от Наредбата препраща към разпоредбата на чл. 25 от
Наредбата, съгласно който „ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни
надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.“ Двата текста не кореспондират един с друг.
Чл. 25 не касае извършване на търговска дейност и услуги за населението, за които да бъдат
наложени посочените санкции.
Предложение:
Да се измени разпоредбата на чл. 36, ал. 3 от Наредбата, както следва: „На физически
и юридически лица, които извършват търговска дейност и услуги за населението на
територията на общинските гробищни паркове в нарушение на разпоредбите на чл. 31 се
налага глоба в размер до 500 лв.“

VII. Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Община
Хасково, приета с Решение № 155 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Хасково,
изменена и допълнена с Решение № 159 от 27.05.2016 г., Решение № 597 от 26.01.2018
г., Решение № 661 от 27.04.2018 г., Решение № 26 от 31.01.2020 г. и Решение № 86 от
15.05.2020 г. на Общински съвет – Хасково /Наредбата/
1. По Глава седма „Административно-наказателни разпоредби“ от Наредбата:
Коментар:
Разпоредбите на чл. 113, чл. 114, чл. 115, чл. 116, чл. 117, чл. 118, чл. 119 са
административнонаказателни такива и предвиждат наказания за неспазване на Наредбата, ако
не представляват престъпления, определят органите, които следва да установяват такива
нарушения и да съставят актове за установяването им, както и кой е
административнонаказващият орган, който да издава наказателни постановления за така
установените нарушения.
Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково
е приета на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
Общинският съвет има правомощие за приемане на подзаконови нормативни актове- наредби,
които да регламентират определени обществени отношения, но правната регулация, в
приеманите от общинския съвет наредби не следва да излиза извън предметната
компетентност, определена в закона, а именно - да приема правни норми, с които да даде
правна регулация на реда за придобиване право на собственост, на ограничени вещни права, за
предоставяне на управление и реда за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.
Следователно общинският съвет няма компетентност да създава правни норми, с
които да определя състави на административни нарушения и наказания за неизпълнение на
задължения. След като липсва уредена в закона компетентност на общинските съвети да
приемат правни норми, с които се определят административни нарушения и административни
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наказания във връзка с дейности по прилагане и изпълнение на Закона
за общинската собственост, административнонаказателните разпоредби са незаконосъобразни,
издадени при липса на компетентност на общинския съвет за това, поради което същите
следва да бъдат отменени. Приемайки тази група норми от Наредбата, общинският съвет е
надхвърлил предоставената му от Закона за общинската собственост компетентност и е
навлязъл в сферата на правната регламентация за налагане на административни наказания, с
каквито правомощия общинският съвет не разполага.
Освен това, приемайки въпросните санкционни норми и такива регламентиращи
административнонаказателно производство, Общинският съвет е нарушил принципа, че
санкционни норми могат да се въвеждат само със закон, т.е. принципа на законоустановеност
на административните нарушения и административните наказания. Към настоящия
момент, Законът
за общинската собственост не съдържа административнонаказателни
разпоредби, като същите са били отменени с ДВ бр. 54/2008 г. След отмяната на
съществуващите в ЗОС административнонаказателни разпоредби, съдържащите се такива
в Наредбата се явяват незаконосъобразни, издадени в нарушение на принципа, че санкционни
норми могат да се въвеждат само със закон, поради което същите следва да бъдат отменени.
Незаконосъобразни са и нормите на чл. 117 и чл. 118 от Наредбата, с които се
регламентира административнонаказателното производство. Безспорно е, че нормата на чл.
22, ал. 5 от ЗМСМА предвижда, че наказателните постановления за нарушения на наредба се
издават от кмета на общината или негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни
лица, посочени в наредбата, а самото административнонаказателно производство се
осъществява по реда на ЗАНН. Това обаче е така само и единствено когато самата наредба,
съдържаща административнонаказателни разпоредби, е издадена в съответствие със закона,
при съблюдаване на принципа на законоустановеност на административните нарушения,
регламентиран в чл. 2, ал.1 от ЗАНН. Нормата на чл. 2, ал.1 от ЗАНН е категорична, че
деянията, които съставляват административни нарушения, и съответните за тях наказания се
определят със закон или указ. Общинските съвети, при издаване на наредби, определят
административните нарушения при стриктно съблюдаване на закона относно това, кое деяние
представлява административно нарушение. След като Общинският съвет не притежава
компетентност да регламентира административни нарушения във връзка със ЗОС и приетата
такава административнонаказателна норма е незаконосъобразна, то е безпредметно, а и
незаконосъобразно съществуването на норми, уреждащи едно незаконосъобразно
административнонаказателно производство. В конкретния случай общото правило,
съдържащо се чл. 22, ал.5 от ЗМСМА, съобразно което актовете за установяване на нарушения
на разпоредби на наредби се съставят от длъжностни лица, посочени в наредбата, а
наказателните постановления за такива нарушения се издават от кмета или негов заместник,
не могат да намерят приложение.
Предвид горното посочените разпоредби са приети при липса на компетентност и
като противоречащи на норми от по-висш порядък, поради което са незаконосъобразни и
следва да бъдат отменени.
Предложение:
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Да се отменят разпоредбите от
разпоредби“ от Наредбата.

Глава седма „Административно-наказателни

VIII. Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и
осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, приета с
Решение № 155 от 23.07.2004 г. на Общински съвет – Хасково и изменена многократно с
последно изменение с Решение № 225 от 27.11.2020 г. на Общински съвет – Хасково
/Наредбата/
Съгласно §1. от ПЗР на Наредбата, същата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13
и ал. 2 от ЗМСМА.
1.
По чл. 35, ал. 1 от Наредбата:
Съгласно чл. 35, ал. 1 „За явно маловажни случаи на нарушение на тази наредба,
установени при извършването им, органите по чл. 33 налагат на място глоба с фиш в
размер до 50 лева.“
Коментар:
Съгласно чл. 39, ал. 1 от ЗАНН, за явно маловажни случаи на административни
нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място,
срещу квитанция, глоба до размера, предвиден в съответния закон или указ, но не повече от 10
лева.
Съгласно чл. 39, ал. 2 за маловажни случаи на административни нарушения,
установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените
контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв.
Систематичното тълкуване на двете разпоредби указва, че законодателят разграничава
„явно маловажните“ от „маловажните“ случаи на административни нарушения, вкл. чрез
размера на предвидената санкция, като прави разграничение и на актовете, с които се налагат
глобите – в първия случай с квитанция, а във втория - с фиш.
Налице е несъответствие между разпоредбата на подзаконовия нормативен акт и
приложимия закон, доколкото в чл. 35, ал. 1 от Наредбата се визират „явно маловажни“ случаи
на административни нарушения – такива, каквито са предвидени в чл. 39, ал. 1 от ЗАНН, в
отклонение от законовата регламентация за налагане на глоба срещу квитанция, в Наредбата е
предвидено за същите да се налага глоба с фиш, като предвиденият максимален размер на
глобата също не съответства на визирания в чл. 39, ал. 1 от ЗАНН. Предвид наличието на
изрична регламентация в ЗАНН за налагането на глоби за маловажни случаи на
административни нарушения, установени при извършването им, както и за явно маловажни
случаи на нарушения, общинският съвет е допуснал смесване на двете предвидени в ЗАНН
хипотези по отношение на размера на глобата и вида акт, с който се налага глобата. В случая,
с разпоредба на чл. 35, ал. 1 от Наредбата, са уредени обществени отношения с местно
значение, но същите не са съобразени с действащ нормативен акт от по-висока степен, а
именно – ЗАНН, от което се налага извод, че тази разпоредба е материално
незаконосъобразна, поради противоречието й с норми от по-висок ранг.
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Освен това с наредба на общинския съвет, като подзаконов нормативен акт, не може
да се уреждат явно маловажни случаи. Явно маловажните случаи не са уредени и в
специалния Закон за движение по пътищата /ЗДвП/. В ЗДвП не се съдържат норми,
делегиращи правомощия на общинските съвет да преуреждат и детайлизират обществените
отношения, правно регулирани с норми от ЗДвП, като въвеждат специфични правила и
санкции в рамките на отделните общини. В глава VІІ от ЗДвП „Административно-наказателна
отговорност“ липсват разпоредби, с които да се дава възможност на овластените за това
органи да налагат на място на извършване на нарушението, срещу квитанция „глоба“.
Предвид § 11, ал. 1, ал. 2 от ПЗР на ЗДвП изпълнението на закона, е възложено в
компетентност на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на
министъра на вътрешните работи, на министъра на регионалното развитие и
благоустройството, на министъра на образованието и науката, на министъра на
здравеопазването, министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката,
министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра на околната среда и водите,
като за целта същите могат да издават наредби и инструкции. Липсва законова делегация по
отношение на общинските съвети, които да разполагат с компетентност, посредством
подзаконов нормативен акт да въвеждат забрани и ограничения при движение, престояване и
паркиране на МПС, като не са налице и правомощия за налагане на санкции за
неизпълнението им - § 11, ал. 2 от ПЗР на ЗДвП. Допълнителен аргумент е нормата на чл. 3,
ал. 3 от ЗДвП, която делегира правомощия по организация на движението по пътищата на
министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не и на общинските съвети.
Липсата на компетентност на общинския съвет обосновава незаконосъобразност на
разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Наредбата, като приета в противоречие с чл. 2, ал. 1 и чл. 8 от
ЗНА.
Предложение:
Да се отмени разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Наредбата.
2. По чл. 34, т. 1 и т. 2 от Наредбата:
Съгласно чл. 34 „Глобите за нарушенията на обществения ред в уличното движение,
по тази наредба се определят както следва:
1. С глоба в размер на 20 лв. се наказват нарушителите по чл.16, ал.1, ал. 2 и 27, ал.
6. /изм. с Решение №710 от 31.10.2014 г./
2. С глоба в размер на 50 лв. се наказват нарушителите по чл.16, ал.1; чл. 22, ал. 3 и
чл.23. /изм. с Решение №587 от 28.03.2014 г./“
Коментар:
В текстовете на т. 1 и т. 2 на чл. 34 от Наредбата е предвидено различно наказаниеглоба за едно и също нарушение по чл. 16, ал. 1 - съответно 20 лв. и 50 лв.
Предложение:
Да се коригират текстовете на т. 1 и т. 2 на чл. 34 от Наредбата, като за нарушители по
чл. 16, ал. 1 от Наредбата бъде предвидено едно наказание - по т. 1 или по т. 2.
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IX. Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 394 от
28.10.2005г., изменена с Решение № 436 от 26.05.2017 г. на Общински съвет – Хасково
/Наредбата/
1. По чл. 67 от Наредбата:
Коментар:
От разпоредбата става ясно, че текстовете „глоба от 100 до 1000 лв.“ в ал. 1 и „При
повторно нарушение по ал.1 глобата е от 150 до 1500 лв.“ по ал. 2 са отменени с Решение №
436 от 26.05.2017 г. на Общинския съвет. Предвид липсата в интернет пространството на
текста на решението, не става ясно дали е отменена цялата разпоредба на чл. 67 или само
размерът на санкциите, които в текста на Наредбата, публикувана в официалния сайт на
Община Хасково, са подчертани и оцветени в червено. За разлика от чл. 67, отмененият текст
на чл. 66 от Наредбата е целият подчертан и оцветен с червен цвят. По аналогия с чл. 66 може
да се направи извод, че не е отменена цялата разпоредба на чл. 67 от Наредбата. Предвид това
следва да се има предвид, че:
Делегираната с разпоредбата на чл. 23 от Закона за пътищата /ЗП/ компетентност на
общинския съвет е с обхват регламентиране на дейността по управление на пътищата като
правомощие на кмета на общината. Това означава, че общинските съвети не разполагат с
компетентност да предвидят административнонаказателна отговорност за административни
нарушения, засягащи уредените със Закона за пътищата обществени отношения, включително
тези, които са предмет на уредба според рамките на правомощията по чл. 23 от ЗП.
Относно едно и също като състав административно нарушение, регламентирано в чл.
53 от ЗП и възпроизведено в разпоредбата на чл. 67 от Наредбата, в подзаконовия нормативен
акт е предвидена по-ниска по размер имуществена санкция – в чл. 53 от ЗП е посочена глоба в
размер на 1000 до 5000 лв, а в чл. 67 от Наредбата глобата е в размер от 100 до 1000 лв., като с
Решение № 436 от 26.05.2017 г. Общинският съвет е отменил размера на посочената санкция.
Наред с това има разминаване между двата текста, доколкото в чл. 67, т. 1, б. „б“ и б. „в“ от
Наредбата са уредени хипотези, невключени от законодателя в чл. 53 от ЗП, а именно:
„б/ прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни,
електропроводни, напоителни и други канали;
в/ откриване на нов и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване на
пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседни
имоти;“
Касае се за разпоредби със санкционен характер в Наредбата. Съгласно чл. 76, ал. 3 от
АПК и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА общинският съвет е компетентен да приема наредби за
уреждане на обществени отношения с местно значение. Видно от § 5 от ПЗР на Наредбата,
общинският съвет е приел същата на основание чл. 23 от ЗП и именно последната разпоредба
е правното основание по чл. 75, ал. 4 от АПК за приемането на подзаконовия нормативен акт.
В чл. 23 от ЗП е постановено, че правомощията на кметовете по управлението на общинските
пътища се определят с наредба на общинския съвет. Същевременно чл. 19, ал. 2 от
ЗП дефинира какви са действията по управление на пътищата, сред които не са тези по
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определяне на наказания за извършени нарушения. Така чл. 23 от ЗП предоставя правомощия
на общинския съвет, но и ограничава същите до определянето с наредба на правомощията на
кметовете по управлението на общинските пътища. Регламентираните с чл. 67 от Наредбата
правоотношения са административнонаказателни и не могат да бъдат причислени към
правомощията на кметовете по управление на общинските пътища, а уреждат ред за
административно наказване на физически и юридически лица.
Следователно предвидената в разпоредбата на чл. 67 от Наредбата
административнонаказателна отговорност частично пресъздава законовите разпоредби на ЗП,
но съдържа и съществени отлики, състоящи се във включване на някои деяния в хипотезите на
административни нарушения при съществена разлика в сравнение с тези, предвидени в закона.
С разпоредбата не само е осъществено недопустимо частично възпроизвеждане на законовата
регламентация, в разрез с чл. 8 от ЗНА, но в противоречие със закона е предвидена неуредена
с него административнонаказателна отговорност, отменена в последствие.
Предвид това разпоредбата на чл. 67 от Наредбата се явява незаконосъобразна.
Предложение:
Да се отмени целият текст на разпоредбата на чл. 67 от Наредбата.
1. По 69, ал. 3 от Наредбата:
Съгласно чл. 69, ал. 3 „Наказателни постановления се издават за общински и частни
пътища от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностни лице.“
Съгласно чл. 69, ал. 2 „Нарушенията се установяват с актове, съставени от
длъжностни лица, определени от кмета на общината – за нарушения по общинските
пътища и по молба на собственика – за частните пътища.“
Коментар:
Материята, касаеща компетентността на кмета на общината или на упълномощено от
него длъжностно лице да издава наказателни постановления за общински и частни пътища е
уредена от нормативен акт от по-висока степен, а именно в разпоредбата на чл. 56, ал. 3, т. 2
от Закона за пътищата /ЗП/.
Материята, касаеща определянето на длъжностни лица за установяване на нарушения с
актове също е уредена от нормативен акт от по-висока степен, а именно в разпоредбата на чл.
56, ал. 2, т. 2 от Закона за пътищата.
И в двете алинеи се касае за повторно изписване на вече съществуващи текстове в
нормативни актове от по-висока степен, с което безспорно е нарушен чл. 8 от ЗНА, доколкото
не се касае за регламентиране на неуредени със закон обществени отношения. Съдебната
практика е категорична, че всеки въпрос, уреден и от общински съвет при наличие на
нормативна уредба от висока степен е решен от некомпетентен орган, който порок обуславя
незаконосъобразност на издадения акт.
Предложение:
Да се отменят текстовете на ал. 2 и ал. 3 на чл. 69 от Наредбата.
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2. По чл. 70 от Наредбата:
Съгласно „чл.70 /1/ За нарушенията по чл.66, ал.1 и чл.67 освен наложените санкции
нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в
наказателното постановление.
/2/ При неизпълнение на изискванията по ал.1 последиците се отстраняват от
общината, за сметка на нарушителя като стойността на извършените работи се събира
въз основа на изпълнителен лист, издаден по реда на чл.237, буква “з” от Гражданско
процесуален кодекс.
/3/ При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата,
без разрешение на администрацията, управляваща пътя или на собственика на пътя, се
налагат санкциите, предвидени в чл.57, ал.3, т.1, 2, 3, 4 от Закона за пътищата.“
Коментар:
Разпоредбата на чл. 70, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата преповтаря текста на чл. 57, ал.
1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за пътищата /ЗП/. Налице е преуреждане в местна наредба на въпрос,
който е законодателно уреден, което е недопустимо. То е в нарушение на правилото да се
уреждат обществените отношения в съответствие с нормативен акт от по-висока степен – арг.
от чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от Закона за нормативните актове.
Предложение:
Да се отмени разпоредбата на чл. 70 от Наредбата.
X. Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените
места на Община Хасково, приета с Решение № 214 от 22.07.2016 г. на Общински съвет –
Хасково и изменена с Решение № 280 от 28.10.2016 г. и Решение № 429 от 28.04.2017 г. на
Общински съвет – Хасково /Наредбата/
1. По чл. 16 от Наредбата:
Съгласно чл. 16. „Контрол по изпълнение изискванията на тази наредба се
осъществява от упълномощени от Кмета на общината лица, кметове на кметства,
органите на МВР-Хасково. При установяване на нарушения, същите съставят предписания и
актове за установяване на административни нарушения.“
Коментар:
В разпоредбата на чл. 16 от Наредбата са предвидени контролни органи, предвидена е
компетентност на длъжностни лица по съставяне на предписания и актове за установяване на
нарушения.
Според законовата делегация на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност /ЗВМД/ общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и
местата
за
отглеждане
на селскостопански животни по
смисъла
на Закона
за
животновъдството на територията на съответната община. Именно това е конкретният обем от
правомощия, предоставени на общинския съвет, т. е. последният не е овластен нито да
предвижда контролни органи, нито да определя компетентност на длъжностни лица за
установяване на нарушения и налагане на наказания.
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Съгласно чл. 472 от ЗВМД нарушенията по ЗВМД се установяват с актове, съставени
от ветеринарни лекари от БАБХ, а наказателните постановления се издават от директорите на
ОДБХ, на чиято територия е извършено нарушението. Изключения от това правило са
нарушенията по чл.: чл. 426, чл. 426а, чл. 426б, чл. 428 и чл. 429 от ЗВМД, които се
установяват с актове, съставени от инспекторите от общините и районите, а наказателните
постановления се издават от кметовете на общини и райони. Изключенията касаят нарушения
на задължения по ЗМВД на собственици на домашни любимци и кучета, които не са предмет
на уредба в Наредбата.
По горните съображения разпоредбата на чл. 16 от Наредбата е приета в нарушение на
законовата делегация на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Общинският съвет е превишил предоставените му правомощия като е определил контролни
органи, в нарушение и на чл. 472 от ЗВМД. Преуреждането в местна наредба на въпрос, който
е законодателно уреден е недопустимо. То е в нарушение на правилото да се уреждат
обществените отношения в съответствие с нормативен акт от по-висока степен – арг. от чл. 75,
ал. 2 и чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от Закона за нормативните актове.
Предложение:
Да се отмени разпоредбата на чл. 16 от Наредбата.
2. По чл. 18 от Наредбата:
Съгласно чл. 18. „За нарушения по настоящата наредба на чл.3, чл.4, чл.5, чл.6, чл.7,
чл.8, чл.9, чл.10, чл.11, чл.12, чл.13 се налага на нарушителите глоба в размер от 50 до 100 лв.
за физически лица и имуществена санкция от 200 до 300 лева за юридически лица и ЕТ. При
повторно нарушение се налага глоба в размер от 100 до 200 лв. за физически лица и
имуществена санкция от 500 до 700 лв. за юридически лица ЕТ. /изм. с Решение №429 от
28.04.2017 г./“
Коментар:
В разпоредбата на чл. 18 от Наредбата е предвидено наказание глоба и съответно
имуществена санкция за нарушения по чл.: чл.3, чл.4, чл.5, чл.6, чл.7, чл.8, чл.9, чл.10, чл.11,
чл.12, чл.13 от Наредбата.
Предвидените наказания са приложими и за нарушения, предвидени в ЗВМД, те са в
различен размер от този в закона, което създава правна несигурност. Конкретен пример в тази
насока е противоречието на чл. 34, ал. 1 от Наредбата с чл. 416а и чл. 420а от ЗВМД.
Според разпоредбата от Наредбата, за надвишване на капацитета на животновъден
обект, собственикът се наказва с глоба в размер от 50 до 100 лв. за физически лица и
имуществена санкция от 200 до 300 лева за юридически лица и ЕТ, а при повторно нарушение
- глоба в размер от 100 до 200 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 700 лв.
за юридически лица и ЕТ. За същото нарушение в чл. 416а, ал. 1 от ЗВМД е предвиден друг
размер: глоба за физически лица от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000
лв. и имуществена санкция за юридическо лице или едноличен търговец - от 500 до 3000 лв., а
при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.“
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Съгласно чл. 416а. (1) от ЗВМД „Собственик на селскостопански животни, който
надвиши капацитета на животновъден обект, определен съгласно наредбите, издадени на
основание чл. 137, ал. 10, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от
500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от
3000 до 6000 лв.“
Според разпоредбата от Наредбата, за транспортирането на животни, на които не е
извършена официална идентификация се налага глоба в размер от 50 до 100 лв. за физически
лица и имуществена санкция от 200 до 300 лева за юридически лица и ЕТ, а при повторно
нарушение глоба в размер от 100 до 200 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500
до 700 лв. за юридически лица и ЕТ. За същото нарушение в чл. 420а от ЗВМД е предвиден
друг размер: глоба за физически лица от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до
1000 лв. и имуществена санкция за юридическо лице или едноличен търговец - от 1000 до
3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.“
Съгласно чл. 420а. от ЗВМД „Който наруши забрана по чл. 139, ал. 1, т. 1, 1а, 3 - 5
и 15, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000
лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо
лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение
- от 2000 до 5000 лв.“
Предвид горното разпоредбата на чл. 18 от Наредбата урежда в противоречие
обществени отношения, които вече са регламентирани с нормативни актове от по-висока
степен (ЗВМД).
Предложение:
Да се отмени разпоредбата на чл. 18 от Наредбата.
XI. Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково, приета
с Решение № 208 от 22.07.2016 г. на Общински съвет – Хасково и изменена с Решение №
83 от 15.05.2020 г. на Общински съвет – Хасково /Наредбата/
1.
По чл. 24 от Глава седма, Административно-наказателни разпоредби от
Наредбата:
Съгласно чл. 24. „(1) Родители, които не запишат в детска градина или в училище
децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, се наказват с глоба в
размер от 50 до 150 лв.
(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на
задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова
форма на организация в детска градина или в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до
150 лв.
(3) За повторно и всяко следващо нарушение, се налага глоба в размер на 500 лв.“
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Коментар:
Съгласно § 1. от ПЗР на Наредбата, същата се издава на основание чл. 59, ал.1 и чл. 61
от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за
предучилищното образование.
Текстът на разпоредбата на чл. 24 от Наредбата преповтаря, преписва разпоредбата на
чл. 347, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищно образование.
Съгласно чл. 347. „(1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на
задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се
наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на
задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова
форма на организация в детска градина или училище, или подлежащи на
задължително училищно образование, записани в дневна, вечерна, дистанционна или
комбинирана форма на обучение в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100
до 500 лв.“
Разпоредбата на чл. 24 от Наредбата не доурежда неуредени обществени отношения, а
само ги възпроизвежда. По този начин се допуска нарушение на материалния закон, а именно
на чл. 8 от ЗНА, изискващ подзаконовия нормативен акт да урежда неуредени обществени
отношения от местно значение. Предвид изложеното разпоредбата се явява незаконосъобразна
и като такава следва да бъде отменена.
Предложение:
Да се отмени разпоредбата на чл. 24 от Наредбата.
XII. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне,
заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях на
територията на Община Хасково, приета с Решение № 93 от 04.04.2008 г. на Общински
съвет – Хасково /Наредбата/
1. По чл. 14 от Наредбата:
Съгласно „чл.14. /1/ За извършените разходи по изпълнение на Заповедта на кмета по
чл.1, ал.4 от настоящата Наредба /включително тези по чл.12 и чл.13 от настоящата
наредба/, върху недвижимия имот се вписва ипотека в полза на общината.
/2/ От представители на органите на общинската администрация и изпълнителя се
съставя протокол /Приложение №5/, въз основа на който се издава заповед на кмета и въз
основа на което се предприемат действия по събиране на вземанията по съответния ред.
/3/ Когато разходите по изпълнение на заповедта на кмета по чл.1, ал.4 от
настоящата наредба надвишават стойността на ипотекирания имот, разликата е за
сметка на собственика и се събира по реда на ал.2 от органите на общинската
администрация.
61
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор на местната власт за
добро управление”в изпълнение на Договор № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020г. за предоставяне на грант от
Фондация „Америка за България”

/4/ Разходите по премахването на строеж, чийто собственик е неизвестен, са за
сметка на общинския бюджет.“
Коментар:
Видно от §2 на ПЗР от Наредбата, същата е издадена на основание чл. 196, ал. 5 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 195, ал.4, ал. 5, ал. 6 и чл. 196, ал. 3
от същия закон.
Съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ „Строежите се поправят, заздравяват или премахват от
собствениците за тяхна сметка в срок, определен в заповедта на кмета на общината по чл. 195,
ал. 4, 5 или 6. Когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на
гражданите, кметът на общината допуска предварително изпълнение на заповедта.“
В редакцията на ЗУТ към датата на приемане на Наредбата (2008 г.) в чл. 196, ал. 5 е
било предвидено вписване на ипотека в полза на общината в случай на направени от страна на
общината разходи за поправяне, премахване или заздравяване на негодни за ползване или
застрашаващи сигурността строежи, както и при допуснато предварително изпълнение на за
заповедта по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ. Съгласно настоящата редакция на чл. 196, ал. 5 от ЗУТ
(изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) „Когато в заповедта по ал. 3 е допуснато
предварително изпълнение или тя не е изпълнена в определения срок, строежът се поправя,
заздравява или премахва от общината по ред, определен с наредба на общинския съвет.“ В
разпоредбата не е предвидено вписване на ипотека.
Видно от ал. 5 на чл. 196 от ЗУТ има възможност да бъде издадена заповед за
незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс, въз основа на
влязлата в сила заповед по ал. 3 на чл. 196 от ЗУТ и протокол за извършените разходи.
Предвид горното разпоредбата на чл. 14 от Наредбата урежда в противоречие
обществени отношения, които вече са регламентирани с нормативни актове от по-висока
степен (чл. 196, ал. 5 от ЗУТ).
Предложение:
Да се отмени разпоредбата на чл. 14 от Наредбата.
2. По чл. 15 от Наредбата:
Съгласно „Чл.15. /1/ Собствениците на сгради, респективно недвижими имоти са
длъжни да ги поддържат в добро състояние и в изискващия се вид.
/2/ Кметът на общината може да задължава собствениците /адресатите/,
съответно юридическите лица да извършват в определен срок необходимите ремонти,
свързани с изискванията по предходната алинея.
/3/ В случаите на нарушение и неизпълнение в срок на заповедта на кмета по чл.1,
ал.4 се налагат глоби, както следва:
а/ при първо констатиране на неизпълнена в указан срок Заповед на кмета по чл.1,
ал.4 от настоящата Наредба – глоба от 500 лв.
б/ при второ и следващо констатиране на неизпълнение на същата Заповед на кмета
по чл.1, ал.4 от настоящата Наредба се налага глоба от 2000 лв.“
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Коментар:
Разпоредбата на чл. 15 от Наредбата е административнонаказателна такава и
предвижда наказания за неспазване на Наредбата.
Наредбата е приета на основание чл. 196, ал. 5 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/ във връзка с чл. 195, ал.4, ал. 5, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от същия закон. Видно от чл. 1, ал. 1
от Наредбата със същата се уреждат условията и реда за изпълнение на заповеди за поправяне,
заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от строежи, попадащи в
разпоредбите на чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за устройство на територията за
територията на Община Хасково.
Общинският съвет има правомощие за приемане на подзаконови нормативни актове наредби, които да регламентират определени обществени отношения, но правната регулация,
в приеманите от общинския съвет наредби не следва да излиза извън предметната
компетентност, определена в закона. Следователно общинският съвет няма компетентност да
създава правни норми, с които да определя състави на административни нарушения и
наказания за неизпълнение на задължения. След като липсва уредена в закона компетентност
на общинските съвети да приемат правни норми, с които се определят административни
нарушения и административни наказания във връзка с дейности по прилагане и изпълнение
на ЗУТ, административнонаказателни разпоредби са незаконосъобразни, издадени при липса
на компетентност на общинския съвет за това, поради което същите следва да бъдат отменени.
Приемайки тази група норми от Наредбата, общинският съвет е надхвърлил предоставената
му от ЗУТ компетентност и е навлязъл в сферата на правната регламентация за налагане на
административни наказания, с каквито правомощия общинският съвет не разполага.
Разпоредбата на чл. 232, ал. 5, т. 1 от ЗУТ предвижда наказание глоба от 1000 до 5000
лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, за лице, което не е изпълнило
писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или на
лицето, упражняващо строителен надзор, да спре, да премахне, да възстанови или да поправи
строежи или части от строежи. В чл. 15, ал. 3 от Наредбата предвидената за това нарушение
глоба е в размер от 500 лв, а при повторно и следващо констатиране на неизпълнение на
същата заповед на кмета, глобата е в размер на 2000 лв. За разлика от ЗУТ в Наредбата липсва
минимален и максимален праг на наказанието, като посоченият в Наредбата размер на глобата
е дори по-нисък от минималния размер на глоба, посочена в ЗУТ. По този начин на практика
се въвежда размер на наказанието, непредвиден в по-високия по степен нормативен акт – ЗУТ
и по-конкретно в чл. 232, ал. 5 от същия.
Предложение:
Да се отмени разпоредбата на чл. 15 от Наредбата.

XIII. Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество на територията на Община Хасково, приета с Решение № 193
от 20.10.2000 г. на Общински съвет – Хасково и изменена и допълнена многократно, с
последно Решение № 248 от 16.09.2016 г. на Общински съвет – Хасково /Наредбата/
63
Проект с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор на местната власт за
добро управление”в изпълнение на Договор № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020г. за предоставяне на грант от
Фондация „Америка за България”

1. По чл. 43, ал. 1, т. 3 от Наредбата:
Съгласно чл. 43, ал. 1, т. 3 „/1/ На нарушителите на тази наредба и заповедите
свързани с нея се налагат следните наказания:
3. За нарушения на чл.4, точки 1,7,8а,9,15 и 16; чл.5, т.2; чл.6, точки 2,3,4 и 6; чл.9,
точки 2 и 4; чл.12, ал.1; чл.15, чл.16, чл.29, чл.30, ал.1 и ал.2 чл.36, ал.1, точки 1,2,3,4,5,10,11 и
12 се налага глоба в размер от 50 до 200 лв. за първо нарушение. /доп. с Решение №489 от
28.04.2006 г., Решение №498 от 25.10.2013 г. и Решение №248 от 16.09.2016 г./“
Коментар:
Разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 3 от Наредбата предвижда наказание за нарушения по
чл. 9, т. 4 от Наредбата. Видно от текста на чл. 9 от Наредбата, разпоредбата се състои само от
три точки, липсва цитираната т. 4.
Разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 3 от Наредбата предвижда наказание за нарушения и
по чл. 29 и чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата. Видно от текста на Наредбата чл. 29 и чл. 30, ал. 1
и ал. 2 са отменени.
Предложение:
Да се измени разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 3, като от текста отпадне препратката
към чл. 9, т. 4; чл. 29 и чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата.
2. По чл. 43, ал. 1, т. 4 от Наредбата:
Съгласно чл. 43, ал. 1, т. 4 „/1/ На нарушителите на тази наредба и заповедите
свързани с нея се налагат следните наказания:
4. За нарушения на чл.21, ал.1 и ал.2, чл.30, ал.3 глоба в размер на 500 лева за първо
нарушение и 1000 лева за повторно нарушение. /доп. с Решение №97 от 25.04.2008 г. и
Решение №498 от 25.10.2013 г./“
Коментар:
Разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 4 от Наредбата предвижда наказание за нарушения по
чл. 30, ал. 3 от Наредбата. Видно от текста на Наредбата чл. 30, ал. 3 е отменен.
Предложение:
Да се измени разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 4, като от текста отпадне препратката
към чл. 30, ал. 3 от Наредбата.
3. По чл. 43, ал. 2 от Наредбата:
Съгласно чл. 43, ал. 2 „При последвало нарушение глоба в размер на 500 лв. и
отнемане правото да се упражнява определена дейност за срок от 3 месеца до 3 години.“
Коментар:
От текста на чл. 43, ал. 2 от Наредбата не става ясно какво се има предвид под
„последвало нарушение“ (няма легално определение на понятието), както и за кои нарушения
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се отнася предвидената санкция за „последвало нарушение“. Не бихме могли да приемем, че
се отнася за всички нарушения, посочения в ал. 1 на същия член, тъй като предвиденият
размер на глоба в ал. 2 (500 лв.) е равен или по-малък от размера на някои от глобите, посочен
в ал. 1.
Предложение:
Да се измени разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от Наредбата, като вместо „последвало
нарушение“ се използват някои от имащите легално определение понятия „повторност“ или
„повторно нарушение“ или без да се изменя текста на чл. 43, ал. 2 , в преходните разпоредби
на Наредбата да се даде легално определение на понятието „последвало нарушение“.
4. По чл. 46, ал. 2 от Наредбата:
Съгласно чл. 46, ал. 2 „Ако нарушителят откаже да подпише наложената глоба с
фиш до 10 лева, за нарушението се съставя акт.“
Коментар:
Разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Наредбата „За явно маловажни случаи на нарушение
на Наредбата, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място
срещу фиш-глоба в размер до 5 лева.“ е отменена с Решение № 1080 от 09.01.2019 г. на
Административен съд - Хасково.
В разпоредбата на чл. 46, ал. 2 отново се говори за санкция с „фиш до 10 лв.“.
Съгласно чл. 39, ал. 1 от ЗАНН за явно маловажни случаи на административни
нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място,
срещу квитанция, глоба до размера, предвиден в съответния закон или указ, но не повече от 10
лева. Чл. 39, ал. 2, изречение първо и изречение второ от ЗАНН регламентира, че за
маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато
това е предвидено в закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на
местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева, като за наложената глоба се издава фиш,
който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и
времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. ЗАНН ясно
разграничава маловажните случаи на административни нарушения /чл. 39, ал. 1, изречение
първо/, за които се налага глоба с фиш в размер от 10 до 50 лева, от явно маловажните такива
/чл. 39, ал. 1/, за които се налага глоба до 10 лева срещу квитанция. Налице е противоречие на
нормата на чл. 46, ал. 2 от Наредбата с разпоредби на нормативен акт от по-висока степен,
каквито са тези на чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН. Действително в правомощията на общинския
съвет е да доразвие закона, предвиждайки налагането на глоба до размера, определен в ЗАНН,
но в случая е налице смесване на хипотезите, регламентиращи санкционирането на
„маловажни“ и на „явно маловажни“ случаи на извършени административни нарушения, т.к.
санкция с фиш се налага в размери от 10 лв. до 50 лв., а санкция с квитанция в размер до 10 лв.
Предвид това разпоредбата е незаконосъобразна.
Предложение:
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Да се измени разпоредбата на чл. 44 от Наредбата съобразно чл. 39 от ЗАНН, като
бъде избегнато смесването на хипотезите, регламентиращи санкционирането на „маловажни“
и на „явно маловажни“ случаи.

III.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С отмяната и приемането на съответни на закона норми ще се осигури яснота и прозрачност
по отношение изискванията към гражданите, по отношение правата и задълженията им във
всеки един конкретен случай. Само по този начин ще бъдат спазени принципите на
достъпност, публичност и прозрачност, съответно последователност и предвидимост, уредени
с текстовете на чл. 12 и чл. 13 от АПК, като ще се допринесе за правна сигурност в
обществото.
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