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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” 

 

 

„ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ” – 

ЕФЕКТИВЕН ПАРТНЬОР НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ЗА ДОБРО 

  УПРАВЛЕНИЕ 

 

  

АНАЛИЗ НА ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  

 

 

  О Б Щ И Н А  Д И М И Т Р О В Г Р А Д 

 

 

 

 

 

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:  
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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;  

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. 
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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 

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 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB21_%D0%B0%D0%BB1');
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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 

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 №12 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Димитровград с Решение № 801/30.11.2017 г., изменена с Решение 

№ 1152/31.01.2019 г.; Решение №104/30.01.2020 г.; Решение № 291/26.06.2020 г. по АД 32/20 г 

. на ХАС; Решение №437/29.04.2021 г. 

 

След обстоен анализ на разпоредбите на Наредбата с оглед съответствието й с актовете от 

по-висок ранг, становището ни е следното: 

 

1.1.  Наредбата урежда размерите на дължимите се към местния бюджет данъци и 

такси в рамките, определени в закона. Наредбата, освен изпълнение на законовата делегация, 

съдържа и препис на разпоредбите на ЗМДТ, включително и на дефинициите в Допълнителните 

разпоредби, което улеснява правоприлагането й, но е незаконосъобразно поради нарушение чл. 

44, ал.1 от Указа. Приемането с наредбата на текстове, приети преди това със закон 

противоречи на чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), доколкото не се касае за 

неуредени със закон обществени отношения. Съдебната практика е трайна и последователна в 

разбирането си, че наредбите, издавани от местните органи на самоуправление, не следва да 

преписват законовите разпоредби на актовете въз основа на които са издадени. 

 

1.2. Разпоредбата на чл.6, ал.1, изречение второ от Наредбата е незаконосъобразна, 

тъй като противоречи на чл.4, ал.1 от ЗМДТ, съгласно който обжалването на свързаните с 

установяването,  обезпечаването и събирането на местните данъци актове се извършва по 

местонахождението на общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тази разпоредба, която е специална, определя за 

компетентен Административния съд по местонахождение на общината, а общата разпоредба на 

ДОПК – чл.156 предвижда, че компетентен да разгледа спора е административния съд, в чийто 

съдебен район е постоянният адрес или седалището на жалбоподателя.  

 

 

1.3. Разпоредбата на чл. 15, ал.3 в частта й, с която постановява, че завършването на 

сграда или на част от нея се установява и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър е незаконосъобразна поради следните съображения: На първо 
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място, Общинския съвет няма компетенцията да установява с кои документи се удостоверява 

завършването на сграда или част от нея. На второ място, противоречи на разпоредбите на ЗУТ, 

които установяват с какви документи се удостоверява въвеждането на строежите в 

експлоатация в зависимост от категорията им. На трето място,  чл. 54а, ал. 3 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър е изменен с ДВ бр. 41 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., и в 

действащата си редакция не предвижда издаване на удостоверения и гласи: “Строежите, обекти 

на кадастъра, не се въвеждат в експлоатация, ако не са нанесени в кадастралната карта и 

кадастралните регистри. Строежите, които не са обекти на кадастъра, но създават зони на 

ограничения, не се въвеждат в експлоатация, ако зоните на ограничения не са нанесени в 

кадастралната карта и кадастралните регистри. Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат 

обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в 

кадастралната карта и кадастралните регистри. Строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви „б" и „ж", 

които създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, ако не са нанесени в 

съответните специализирани карти и регистри по чл. 32.“ 

 

1.4. Чл.28 преповтаря текста на чл. 4, което и неправилно. В този случай, с оглед 

разпоредбата на чл.39, ал.1, т.1 от Указа е допустимо препращането. 

 

 

1.5. Препратките в чл.40, ал.3, чл. 46, ал.5, чл. 57, ал.6, чл.66, ал.4, чл.68, ал.5 и чл.74 

за начина на плащане на данъка върху наследството следва да бъде към чл.4, а не към чл. 28. 

 

1.6. В чл.44, ал.5 не е посочен размер на дължимия се данък при замяна на 

имущество. 

 

1.7. В чл. 55, ал.1 предвиждането да се представи удостоверение за предаване за 

разкомплектуване, като условие за прекратяване дължимостта за заплащане на данък е 

незаконосъобразно. В чл. 58, ал.4 от ЗМДТ не се предвижда такова условие, а Общинският 

съвет няма компетентност да определя условията за дължимост на данъка. 

 

1.8. Чл.67, ал.5, в частта си, с която предвижда деклариране в срок до 30 януари е 

незаконосъобразен, тъй като противоречи на чл. 61р, ал.5 от ЗМДТ, уреждащ правото на лицата 

да декларират до 31 януари. 

 

1.9. При определяне размера на туристическия данък в чл. 68, ал.1, Общинският 

съвет не е съобразил диференциацията по чл.61с от ЗМДТ съобразно населените места в 

общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма и 
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така е определил един и същи данък за всички населени места в общината и за всички 

категории обекти, без значение да ли са градове или села и дали са категоризиране като една 

или пет звезди. Това несъобразяване води до незаконосъобразност на определения размер на 

данъка.. 

 

1.10. Размерът на патентния данък бе следвало да се определи с текст, представляващ 

част от самата наредба, а не както е направено в чл. Чл.61, ал.1, съгласно който размера на 

данъка се определя в приложение към наредбата. Това е текст, който следва да бъде част от 

наредбата за определяне на размера на местните данъци, съгласно законовата делегация в 

ЗМДТ. Освен това, като приложения към нормативните актове могат да бъдат само списъци, 

таблици, тарифи, схеми, формули и др. и то единствено в случай, че не е необходимо да се 

включат към съответни техни подразделения / чл. 31, ал.1 от Указа/. Видно от Приложение №2 

към Наредбата е, че начинът на определяне на патентния данък не е по-различен от начина, по 

който е определен данъка върху моторните превозни средства – в табличен вид, но като 

разпоредба от наредбата. 

 

 

1.11. Размерът на данъка върху таксиметров превоз на пътници бе следвало да се 

определи с текст, представляващ част от самата наредба, а не както е направено в чл. Чл.70, 

ал.1, съгласно който размера на данъка се определя в приложение към наредбата. Приложение 

№3 гласи: “Размерът на данъкът върху таксиметровите превози на пътници за съответната 

година е 350 лева.“ Това е текст, който следва да бъде част от наредбата за определяне на 

размера на местните данъци, съгласно законовата делегация в ЗМДТ. Освен това, следва да 

бъде съобразена и разпоредбата на чл. 31, ал.1 от Указа, че като приложения към нормативните 

актове могат да бъдат само списъци, таблици, тарифи, схеми, формули и др. и то единствено в 

случай, че не е необходимо да се включат към съответни техни подразделения. Няма съмнение, 

че този текст не е нито списък, нито таблица, нито тарифа, нито схема или формула. 

 

1.12. 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 №10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Димитровград (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. 
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…….. 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 № 766/28.09.2017 г. и я е изменил с 

Решение № 928/26.04.2018 г.; Решение №970/31.05.2018 г.; Решение № 1017/26.07.2018 г.; 

Решение №562/12.07.2018 г.на ХАС по АД 347/2018 г.(в сила от 09.08.2018 г.); Решение № 

1064/25.10.2018 г.; Решение №877/26.11.2018 г.на ХАС по АД 830/2018 г.(в сила от 28.12.2018 

г.); Решение № 1091/29.11.2018 г.; Решение №184/16.03.2018 г.на ХАС по АД 7/2018 г.); 

Решение №1091/.29.11.2018г., с поправка-Решение № 1151/31.01.2019г.; Решение 

№425/29.05.2018 на ХАС по АД 71/2018 г.; Решение №8886/16.06.2019 на ВАС по АД 71/2018 

г; Решение № 891/21.11.2018 г. по АД 731/2018 г. на ХАС; Решение №1339/24.09.2019 г.; 

Решение № 83/19.12.2019 г.; Решение №103/30.01.2020 г.; (Решение №283/03.07.2020 г. по АД 

№117/2020 г на ХАС) ; Решение № 329/29.10.2020 г.; Решение № 378/ 28.01.2021 г. 

 

След обстоен анализ на разпоредбите на Наредбата с оглед съответствието й с актовете от 

по-висок ранг, становището ни е следното: 

 

2.1.  Разпоредбата на чл.3, ал.1, т.4 от Наредбата, предвиждаща събиране на такса „за 

дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за 

ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавните дейности;“ 

противоречи на чл.6, ал.1, б.“г“ от ЗМДТ, който дава право на общините да събират такси „за 

дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън 

финансираното от държавата;“ Формулираната в Наредбата услуга е с по-широк обхват от 

предвидената в закона, поради което е незаконосъобразна. Общината има право да събира такса 

само за изхранването, а не и за други дейности. 

 

2.2. В Наредбата са въведени ясно дефинирани критерии за определяне на 

дължимите съм общината такси за извършваните от нея услуги, което е съобразено със закона.  

 

2.3. Законосъобразно, с Наредбата се уреждат всички дължими се към общината 

местни такси и цени за извършвани услуги, които съгласно законовите делегации следва да се 

приемат от Общинския съвет. 

 

 

 

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 

бюджета е съвместно усилие на много хора. То включва кмета и неговата администрация, 

общинския съвет, ръководителите на бюджетни звена както и гражданите. Това представлява 
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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. 

1. В Община Димитровград на основание чл. 82, ал. 1 от ЗПФ общинският съвет е 

приел Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет.  

Състояние: Наредбата е публикувана на официалната интернет страница на Община 

Димитровград, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Актове на Общинския съвет“, част  

„Наредби и правилници“. 

Актуалност: Наредбата е влязла в сила на 01.01.2014 г., липсват данни, кога е приета. 

Извършени са промени с решение № 338 от 28.07.2016 г. на Общински съвет – Димитровград. 
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На официалната интернет страница на Община Димитровград не се открива информация 

Наредбата да е актуализирана след 28.07.2016 г.  

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 

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 – Димитровград да регулира обществените 

отношения, свързани с бюджета на общината. 

При извършения анализ за законосъобразност се установиха следните несъответствия 

със ЗПФ: 

Като цяло Наредбата не е съобразена с измененията и допълненията в Закона за 

публичните финанси, обнародвани ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г. 

Няма данни Наредбата да е оспорена изцяло или в отделни нейни разпоредби по реда 

на АПК. 

Целесъобразност: Наредба № 32 на Общински съвет – Димитровград има за цел да 

уреди съставянето, приемането, промяната, изпълнението и отчитането на общинския бюджет; 

взаимоотношенията с централния бюджет и второстепенните разпоредители с бюджет, както и 

режимът на извънбюджетните средства на общината. Наредбата регламентира общите 

фискални правила и принципи, структурата на общинския бюджет, 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 и ал. 6 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.  

Предвид обстоятелството, че Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета от Общински съвет – Димитровград, не 

е съобразена с измененията и допълненията в Закона за публичните финанси, обнародвани ДВ 

бр. 91 от 14.11.2017 г., тя не би могла напълно да отговаря на целите на ЗПФ. 

Препоръки: С оглед изискването на Закона за нормативните актове наредбите 

подзаконовите нормативни актове да не противоречат на нормативни актове от по-висока 

степен Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския 
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бюджет, приета от Общински съвет – Димитровград, следва да бъде приведена в съответствие 

с измененията и допълненията в Закона за публичните финанси, обнародвани ДВ бр. 91 от 

14.11.2017 г. При актуализацията следва да се вземат предвид противоепидемичните мерки 

съгласно чл. 63 от Закона за здравето /ЗЗ/, като 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. В тази връзка 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. 

 

2. По отношение разходването на общинския бюджет с отделни подзаконови 

нормативни актове в Община Димитровград са регламентирани условията и реда за 

финансиране на определени дейности с важно значение за местната общност. 

2.1. Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана 

репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми 

на територията на Община Димитровград 

Състояние: Правилникът е публикуван на официалната интернет страница на Община 

Димитровград, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Актове на Общинския съвет“, част  

„Наредби и правилници“. 

Актуалност: Липсват данни кога е приет правилникът. Направени са изменения с 

Решение № 103/28.01.2016 г. на Общински съвет – Димитровград. 

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 – Димитровград е 

компетентният орган да регламентира правилата за финансово подпомагане на процедури и 

дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Димитровград.  

Чл. 9, ал. 1, т. 2, б. „г“ от Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, приета от Общински съвет – Димитровград, в съответствие с 

чл. 45, ал. 1 от ЗПФ, предвижда разходи за помощи в структурата на общинския бюджет. В 

този смисъл уреденото с Наредбата финансово подпомагане на процедури и дейности по 

асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни 

проблеми на територията на Община Димитровград, 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. 
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Целесъобразност: Целта на Правилника е да определи реда, условията и процедурата за 

финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки във 

фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ адрес 

на територията на Община Димитровград със средства, предвидени в бюджета на Община 

Димитровград. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на процедури и дейности 

по асистирана репродукция се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община 

Димитровград, по предложение на комисията, предвидена в Правилника. Със средства, 

предвидени с бюджета на Община Димитровград, се финансират лица с безплодие, лечимо 

преди всичко с методите на АРТ и включително чрез ин-витро оплождане при наличие на 

определени с правилника индикации. Със средства, предвидени с бюджета на Община 

Димитровград, се финансират изследвания и медицински услуги. Двойки и семейства с 

репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Димитровград, могат да 

получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция ин 

витро процедура с донорска яйцеклетка или сперматозоиди със средства, предвидени в 

общинския бюджет, съгласно Правилника един път годишно в рамките на текущата година, 

при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период 

и за същата процедура. Средствата, отпуснати на лица, семейства и двойки за финансово 

подпомагане, са в размер до 5 000 лв. на заявител. Средства от Общински фонд „Ин витро” се 

отпускат и за лечение на бременни жени с автоимунни заболявания, с цел да се избегнат 

усложнения за правилно износване на плода и раждане на здраво дете.  Средствата да бъдат в 

размер до 1 500 лв., като могат да се използват в същата година от подаването на документите 

и в следващата година до приключване на бременността. 

Правилникът урежда също критериите за финансово подпомагане, документите, 

доказващи необходимостта от лечение с АРТ процедури, както и 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 Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности 

по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Димитровград съдейства за решаването 

на репродуктивни проблеми на жителите на общината.  

Препоръки: 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 

Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция 

на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията 

на Община Димитровград не се установява да е извършена такава последваща проверка. В 

тази връзка: в случай, че последваща оценка е извършена във връзка с промените, направени 

през 2016 г. – да се публикува на интернет страницата на общината в съответствие с 
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разпоредбата на чл. 42 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, а в случай, че не е извършена – да се направи такава с оглед актуалните 

обществени условия, както и предвид обстоятелството, че правилникът действа вече повече от 

5 години. 

 

2.2.  Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно 

финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград 

Състояние: Наредбата е публикувана на официалната интернет страница на Община 

Димитровград, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Актове на Общинския съвет“, част  

„Наредби и правилници“. 

Актуалност: Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово 

стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград е приета с 

Решение № 1150/31.01.2019 г. на Общински съвет -Димитровград. Извършени са промени с 

Решение № 153/27.02.2020 г. на ОбС – Димитровград. 

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 – Димитровград е 

компетентният орган да регламентира условията и реда за отпускане на стипендии и 

финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград. 

Чл. 9, ал. 1, т. 2, б. „г“ от Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, приета от Общински съвет – Димитровград, в съответствие с 

чл. 45, ал. 1 от ЗПФ, предвижда разходи за помощи в структурата на общинския бюджет. В 

този смисъл уреденото с Наредба № 21 отпускане на стипендии и еднократно финансово 

стимулиране на деца и младежи с доказани постижения, не противоречи на ЗПФ и на приетия 

въз основа на него подзаконов нормативен акт. 

Няма данни Наредба № 21 да е оспорена изцяло или в отделни нейни разпоредби по 

реда на АПК.  

Целесъобразност: Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № 21 нейната цел е да стимулира 

деца и младежи до 19 години с доказани постижения в областта на областта на наука, техника, 

изкуство, култура и спорт. Стипендиите и еднократното финансово стимулиране са обособени 

в два раздела: стипендия “Димитровградско дарование” и еднократно финансово стимулиране. 

За целите на Наредбата ежегодно до 10 април кметът на общината внася за утвърждаване от 

Общинския съвет Програма за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране 

на деца и младежи до 19 годишна възраст. За целите на Наредба № 21 се конституира 

експертно-консултативна комисия за отпускане на стипендии и еднократно финансово 

стимулиране. Предвидени са ред и условия за кандидатстване и избор. Посочени са 

документите за кандидатстване. Необходимите средства се осигуряват освен от общинския 

бюджет, също и от програми и проекти, както и от дарения, спонсори и др. Регламентиран е 

мониторинг върху дейността по отпускането на стипендии и еднократни финансови помощи.  
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С оглед изложеното Наредба № 21 стимулира развитието на деца и младежи до 19 

години с доказани постижения в областта на областта на наука, техника, изкуство, култура и 

спорт.   

Препоръки: 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 Наредба 

№ 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и 

младежи с доказани постижения в Община Димитровград не се установява да е извършена 

такава последваща проверка. В тази връзка: в случай, че последваща оценка е извършена във 

връзка с извършените промени 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. 

 

2.3. Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ 

на жителите на Община Димитровград 

Състояние: Наредбата е публикувана на официалната интернет страница на Община 

Димитровград, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Актове на Общинския съвет“, част  

„Наредби и правилници“. 

Актуалност: Наредбата е с приета с Решение № 948/25.07.2013 г. от Протокол №22 на 

Общински съвет – Димитровград. 

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 – Димитровград е 

компетентният орган да регламентира с наредба реда и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ на жителите на  Община Димитровград. 

Чл. 9, ал. 1, т. 2, б. „г“ от Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, приета от Общински съвет – Димитровград, в съответствие с 

чл. 45, ал. 1 от ЗПФ, предвижда разходи за помощи и обезщетения в структурата на 

общинския бюджет. В този смисъл уреденото с Наредба № 30 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 

осъществява както със средства от държавния бюджет и от фонд „Социална закрила“, така и 
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със средства от други източници. В тази връзка финансирането, предвидено с Наредба № 30, 

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 Наредбата да е оспорена изцяло или в отделни нейни разпоредби по реда 

на АПК. 

Целесъобразност: Наредба № 30 има за цел да определи условията и реда за отпускане 

на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград. Общата сума, 

предвидена за отпускане на еднократна помощ, се одобрява от Общински съвет - 

Димитровград, при приемането на годишния бюджет на общината. Еднократна помощ се 

предоставя на жители на община Димитровград, които се нуждаят от финансова помощ за 

лечение на тежки здравословни състояния в случаи, когато те сами не могат да заплатят 

лечението си, както и финансова помощ, в случай на възникнали спешни социални 

потребности и други изброени случаи. Размерът на еднократната финансова помощ е не 

повече от размера на минималната работна заплата за страната. 

Предвидени са критерии и ред за определяне на лицата, имащи право на еднократна 

финансова помощ. Предоставянето на средства по Наредба  № 30 се извършва след становище 

на предвидената в наредбата Постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности” към 

Общински съвет -Димитровград и решение на ОбС – Димитровград. Окончателното решение 

за отпускане на еднократна помощ се взема от Общински съвет – Димитровград. 

С оглед изложеното Наредба № 30 гарантира финансовото подпомагане на нуждаещи 

се жители на Община Димитровград, като същевременно 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: Към публикувания подзаконов нормативен акт на интернет страницата на 

Община Димитровград да се приложи и извършената предварителна оценка на въздействието 

му по чл. 18а от Закона за нормативните актове /ЗНА/. 

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 Наредба 

№ 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на 

Община Димитровград не се установява да е извършена такава последваща проверка. В тази 

връзка: в случай, че последваща оценка е извършена – 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, а в случай, че не е извършена – да се направи 

такава с оглед актуалните обществени условия, както и предвид обстоятелството, че 

правилникът действа вече повече от 8 години. 

 

2.4. Наредба № 33 за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на 

спортните клубове в Община Димитровград 
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Състояние: Наредба № 33 е публикувана на официалната интернет страница на 

Община Димитровград, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Актове на Общинския съвет“, 

част  „Наредби и правилници“. 

Актуалност: Наредба № 33 е приета с Решение № 1149/31.01.2019 г. на Общински 

съвет Димитровград и е влязла в сила от датата на приемането. 

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 

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 – Димитровград да регулира 

обществените отношения, свързани с финансово подпомагане и стимулиране на спортните 

клубове, осъществяващи дейност на територията на Община Димитровград. 

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 спортно-

туристическа 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 и стимулиране по Наредба № 33 имат спортни 

клубове, със седалище и развиващи тренировъчната си дейност на територията на Община 

Димитровград (димитровградски спортни клубове). Общата сума на средствата за финансово 

подпомагане и стимулиране на спортните клубове се утвърждава от Общинския съвет с 

приемане на бюджета за текущата година на Община Димитровград. Средствата се 

предоставят на спортните клубове, като размерът на финансовото им подпомагане е на база 

обхвата възрастови групи от спортуващите, постигнатите спортно-технически резултати от 

състезателите и отборите, спортната база и условията за развитие, както и степента на участие 

в общинските, държавни и международни прояви. Община Димитровград подпомага 

финансово спортни клубове, осъществяващи спортна дейност за развитие на Детско-
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юношеските школи (ДЮШ) на територията на Общината, за създаване на условия и 

възможности за участие на деца в занимания по вид спорт, с цел подобряване здравния статус, 

физическата и психическа дееспособност, селекция на млади и перспективни състезатели. 

Право на отпускане на финансово стимулиране по Наредбата има всеки спортен клуб за 

състезател, който е включен в национален отбор и е взел участие на олимпиада, официално 

световно или официално европейско първенство през предходната календарна година.  

С оглед гореизложеното не се установява противоречие на Наредбата за условията и 

реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община 

Димитровград  с разпоредбите на ЗФВС, касаещи финансирането на дейностите в областта на 

физическото възпитание, физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност. 

Няма данни Наредба № 33 да е оспорена изцяло или в отделни нейни разпоредби по 

реда на АПК.  

Целесъобразност: Наредба  № 33 за условията и реда за финансово подпомагане и 

стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград има за цел да определи: 1. 

условията и реда за разпределение на финансовите средства, отпускани от Община 

Димитровград за подпомагане на спортните клубове, функциониращи на територията на  

общината; 2. условията и реда за финансово стимулиране от Община Димитровград на 

спортен клуб за състезател, който е включен в национален отбор и е взел участие на 

олимпиада, официално световно или европейско първенство; 3. реда за отчитане и доказване 

на законосъобразността на разходваните средства.  

Наредбата регламентира конкретни условия за финансово подпомагане на спортните 

клубове, механизъм за оценка на спортните резултати, ред за финансово подпомагане  и 

стимулиране, договори, процедура и ред за отчитане. Предвидено е осъществяването на 

контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, както и санкции при 

извършването на определени нарушения.  

Като цяло, подпомагайки финансово спортните клубове на територията на Община 

Димитровград Наредба № 33 подпомага изпълнението на 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 информация за 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.  

С оглед преценката за целесъобразност към публикувания подзаконов нормативен акт 

на интернет страницата на Община Димитровград 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. 

 

2.5.  Наредба № 41 за реда и условията за финансово подпомагане на 

книгоиздаването в Община Димитровград 



 

 

      
  

 

17 

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” 

Състояние: Наредба № 41 е публикувана на официалната интернет страница на 

Община Димитровград, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Актове на Общинския съвет“, 

част  „Наредби и правилници“. 

Актуалност: Наредба № 41 е приета на заседание на Общински съвет - Димитровград с 

Решение № 464/22.12.2016 г. и е влязла в сила от датата на влизане в сила на решението на 

Общинския съвет за приемането й. 

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 

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. 

Горепосоченото изяснява въпроса за компетентността именно на Общински съвет – 

Димитровград да регламентира с наредба реда и условията за финансово подпомагане на 

книгоиздаването в Община Димитровград.  

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/ общините 

формират и реализират своята политика за закрила и развитие на културата, като съчетават 

принципите на националната културна политика с местните условия и традиции. Според чл. 

18, ал. 2, т. 3 и т. 8 Общинският съвет приема решения за провеждане на конкурси за културни 

инициативи, творчески проекти, целеви програми и други, финансирани от общинския 

бюджет, както и за подпомагане развитието на любителското изкуство, краезнанието и 

родознанието. При осъществяване на функциите си общините се подпомагат от обществено-

експертни съвети и комисии, в които участват представители на творчески съюзи, на 

заинтересовани ведомства и организации, както и отделни творци и експерти. В този смисъл 

предвиденото с Наредба № 41 финансово подпомагане е в съответствие с изискванията и 

принципите на ЗЗРК. 

Уреденото с Наредба № 33 финансовото подпомагане на книгоиздаването в Община 

Димитровград не противоречи на ЗПФ и приетата въз основа на този закон Наредба № 32 за 

съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Чл. 9, ал. 1, т. 2, 

б. „д“ от Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет, приета от Общински съвет – Димитровград, в съответствие с чл. 45, ал. 1 от ЗПФ, 

предвижда разходи за текущи субсидии в структурата на общинския бюджет.    

Няма данни Наредба № 41 да е оспорена изцяло или в отделни нейни разпоредби по 

реда на АПК. 

Целесъобразност: Наредба № 41 има за цел да определи реда, условията и критериите 

за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Димитровград за финансово 

подпомагане на димитровградски автори, за издаване на книги на конкурсен принцип. 

Финансова подкрепа се предоставя за книгоиздаване в следните области: 1. област 

художествена литература – стихосбирка, роман, сборник разкази, драматургия, книга за деца. 

2. област литературознание – литературна история, монография, литературна критика. 3. 

област история, културология, краезнание – историческо, изследване, краеведско изследване с 
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приоритет изследвания, засягащи димитровградския регион, издания за личности с принос за 

културния облик на града и общината. Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат 

физически лица, народни читалища и юридически лица с нестопанска цел. Кметът на Община 

Димитровград обявява конкурс за финансова подкрепа за  книгоиздаване, който се провежда 

веднъж през всяка календарна година. Ежегодно, не по-късно от 28 февруари, кметът на 

Общината внася за разглеждане от Общинския съвет мотивирано предложение за размера на 

средствата за финансово подпомагане на книгоиздаването, които са предвидени в бюджета за 

съответната година. Средствата за финансово подпомагане на книгоиздаването се определят с 

решение на Общинския съвет. Разпределението на средствата по проекти се извършва от 

експертна комисия, назначена от Кмета на Общината за провеждането на конкурса. 

Наред с горното Наредбата регламентира условия и ред за кандидатстване за 

финансово подпомагане, определя създаване, структура и задачи на експертната комисия, 

предвижда процедура и ред за предоставяне и отчитане на финансовите средства, контрол и 

санкции. 

Като урежда финансовото подпомагане на книгоиздаването, Община Димитровград 

защитава културата и насърчава нейното развитие, както и опазването на културното и 

историческото наследство на нацията в съответствие с целите на ЗЗРК.  

Препоръки: Към публикувания подзаконов нормативен акт на интернет страницата на 

Община Димитровград да се приложи и извършената предварителна оценка на въздействието 

му по чл. 18а от Закона за нормативните актове /ЗНА/. 

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 Наредба 

№ 41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община 

Димитровград не се установява да е извършена такава последваща проверка. В тази връзка: в 

случай, че последваща оценка е извършена – 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, а в случай, че не е извършена – да се направи такава с 

цел прозрачност и контрол върху спазване на съотношението между поставените цели и 

постигнатите резултати, с оглед актуалните обществени условия, както и предвид 

обстоятелството, че правилникът действа вече почти 5 години. 

 

 

3. АНАЛИЗ НА АКТОВЕ КАСАЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А  № 6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА 

ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ 

ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 

С тази наредба се уреждат условията и редът, при които Община Димитровград 

упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските 
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дружества. Общината осъществява стопанска дейност посредством създадени със собствено 

имущество еднолични търговски дружества и чрез участието си в други търговски дружества 

като съдружник. Общината не може да участва в търговски дружества като неограничено 

отговорен съдружник. Правата върху общинската част от капитала на търговските дружества 

се упражняват от Общинския съвет Димитровград или от Кмета на общината, при условия и 

ред и чрез органите посочени в тази наредба. 

   Тази наредба се приема на основание чл.51, ал.5 от Закона за общинската собственост и 

отменя: Наредба № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява 

правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с 

Решение № 352/09.07.1997г. и изменена с Решение № 164/31.05.2000г на Общински съвет 

Димитровград. 

 

Наредбата актуална, законосъобразна и целесъобразна. 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А  № 8 ЗА  РЕДА  ЗА  ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ  С  ОБЩИНСКО  ИМУЩЕСТВО 

Наредбата се приема на основание чл. 8 ал.2 от Закона за общинската собственост и 

отменя Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета с Решение №390/21.03.2001 г. на Общински съвет-Димитровград, изменена 

и допълвана с редица решения. 

В настоящата си редакция, Наредбата е актуална, законосъобразна и 

целесъобразна.  

 

 

Н А Р Е Д Б А  № 25 ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА 

ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Наредбата се приема на основание гл. VІ от ЗОС. Приета с решение № 77/15.12.2011 г. 

на Общински съвет Димитровград, изменяна и допълвана многократно.  

 

В настоящата си редакция, Наредбата е актуална, законосъобразна и 

целесъобразна.  

 

 

4. АНАЛИЗ НА АКТОВЕ КАСАЕЩИ ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) 
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Фондация „Америка за България” 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А  № 19  ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА 

ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ 

ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

 

(по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията - ЗУТ) 

Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство 

на територията (ЗУТ). С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително 

изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от 

тях на територията на Община Димитровград. По смисъла на настоящата наредба понятието 

"премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние, 

което го прави негоден за ползване при спазване нормите за  противопожарна 

безопасност, хигиена и безопасност на труда.(параграф 1 от ПДР) 

За целите на настоящия анализ следва на първо място да изясним смисъла на 

основополагащите за наредбата понятия: съгласно § 2., понятието "Адресат/адресати на 

заповедта" са физически или юридически лица, спрямо които със заповедта по чл. 195, ал. 4, 

5 или 6 от ЗУТ се създават задължения по нейното изпълнение. Тези лица може да са: 

собственикът на строежа или терена, лицето, в полза на което е учредено ограничено вещно право, 

или извършителят на строежа. 

На второ място началният стадии на процедурата съгласно § 3. от ПЗР на 

наредбата, регламентира една голяма част от случаите, а именно процедурата при частично 

премахване на строеж, където се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за 

укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект. § 4. от ПДР гласи 

"Изпълнител" е лицето, определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, 

НВМОП или ВПВОП на Община Димитровград, на което е възложено извършването на СМР 

по принудителното изпълнението на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ. 

Разгледаната Наредба е законосъобразна и целесъобразна . 
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Н А Р Е Д Б А № 4 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ 

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

/ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.56 ОТ ЗУТ/ 

 

Наредбата се издава на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и чл.56 от ЗУТ и е приета с Решение 

№ 211/29.07.2004 г. на Общински съвет-Димитровград и променя Наредба № 7 за 

организацията на търговската дейност на територията на Община Димитровград и поставяне 

на съоръжения за търговия по чл. 120А от ППЗТСУ, във всички текстове, които противоречат 

на ЗУТ. Влиза в сила 1 (един) месец след публикуването и във в. “Тракия ХХІ век” и в. 

“Ориент експрес”. Налице са редица изменения и допълнения, както и отмяна на текстове по 

Решение № 388/ 21.12.2016 г на ХАС, по силата на което са ОТМЕНЕНИ чл.4, ал.1 и ал.2, и 

чл. 17 от Наредба № 4 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и 

елементи на градското обзавеждане на територията на Община Димитровград. 

Настоящата редакция на Наредбата, след отмяната на горепосочените текстове се явява 

актуална и законосъобразна.  

 

Н А Р Е Д Б А   № 24 ЗА  РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  

 

Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. от ЗМСМА, 

както и на основание чл. 71, 72 от ЗУТ.Приета с Решение № 1092/29.11.2018 г. на Общински 

съвет- Димитровград, изменена с Решение №1322/25.07.2019 г. на Общински съвет- 

Димитровград. Отменя Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и 

монтажни работи, свързани с разкопаване, приета с №973 от 29.04.2010 г. Общински съвет – 

Димитровград  и изменена и допълнена с Решение №1714 от 20.09.2011г., Решение №1673 от 

30.04.2015г. и Решение №778 от 26.10.2017г. на  Общински съвет – Димитровград. 

С тази наредба се определят условията и реда за извършване на строителни и 

монтажни работи (СМР) по смисъла на § 5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

устройство на територията, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, 
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вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи 

на територията на община Димитровград. 

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. 

Основните изменение по наредбата са на чл. 18. (Изменен с Решение №1322/25.07.2019 

г.), свързани с гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи при 

изпълнение на СМР, свързани с разкопаване при ново строителство и/или ремонт и/или 

реконструкция и/или присъединяване, възложителят внася гаранционна вноска и/или 

предоставя банкова гаранция и/или застраховка (обезпечаваща изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя на възстановителните работи) в изрично 

регламентирани в наредбата размери и стойности 

 

Наредбата е актуална, законосъобразна и целесъобразна . 

 

НАРЕДБА № 36 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни 

строежи или части от тях на територията на Община Димитровград /по чл. 225а, ал.3 от 

ЗУТ/ 

 

Настоящата наредба се издава на основание чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ. С тази наредба се уреждат 

условията и редът за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди на Кмета на 

общината за премахване на незаконни строежи или части от тях находящи се на територията  

на Община Димитровград. Кметът на общината може да възложи правомощията си по тази 

наредба на определен със заповед зам.- кмет. Даването на указания по прилагането на 

Наредбата, както и контролът по нейното прилагане се осъществява от Кмета на общината. По 

реда на тази наредба принудително се изпълняват и разпореждания за поправяне или 

възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или отделни видове 

строителни работи. 

Наредбата е законосъобразна и целесъобразна.  
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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.  

 

Съгласно чл. 55 от Конституцията на Република България гражданите имат право на 

здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и 

нормативи . Те са задължени да опазват околната среда. Съгласно чл. 138 от същата орган на 

местното самоуправление в общината е общинският съвет.                                       Съгласно 

чл.17, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация (ЗМСМА ) местното 

самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от 

тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение , които законът е 

предоставил в тяхна компетентност в различни сфери , в това число и в сферата на опазването 

на околната среда и рационалното използване на природните ресурси . Съгласно чл.8 от 

Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби , с които се 

уреждат съобразно с нормативни актове от по-висока степен неуредени с тях обществени 

отношения с местно значение .  

           ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ОБЩИНА – 

ДИМИТРОВГРАД   

         1. Наредба № 5 за чистотата и управлението на дейностите по опазване на околната 

среда , приета с Решение № 384/24.02.2005 год. на Общински съвет – Димитровград на 

основание чл. 21 , ал.2 от ЗМСМА и чл.19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) . С 

наредбата се уреждат: редът, условията и изискванията за опазване на чистотата и околната 

среда и поддържането на естетичния вид на населените места ; организацията на 

сметосъбирането и сметоизвозването , третирането на твърдите битови отпадъци (ТБО) , 

експлоатацията на депо за ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване ; правата и задълженията на Община – Димитровград , на физическите и 

юридическите лица и на временно пребиваващите лица във връзка с поддържане чистотата и 

дейностите по третиране на ТБО и строителните отпадъци .  

        С  Решение № 668/28.02.2013 год. на Общински съвет – Димитровград наредбата е 

допълнена с нова т.21 на чл.13 .  

       С Решение № 109/16.03.2021 год. на Административен съд – Хасково по адм.дело № 

984/2020 год. е отменен чл. 52 от наредбата в частта на административнонаказателните 

разпоредби .  

       Актулност : Наредбата е актуализирана своевременно от Общински съвет – 

Димитровград .  
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       Противоречия с други подзаконови актове на ОбС – Димитровград : Не се 

установяват .  

       Законосъобразност : Не се установяват противоречия с по-високи по степен нормативни 

актове .  

       Целесъобразност : Чрез подробната правна уредба на обществените отношения по 

опазване на околната среда от местно значение се цели да се усъвършенства дейността на 

Община – Димитровград по опазване на околната среда на територията и .  

Препоръки за допълнение на Наредба № 5 за чистотата и управлението на  дейностите 

по опазване на околната среда , приета с Решение № 384/24.02.2005 год. на Общински съвет 

– Димитровград на основание  чл. 21 , ал.2 от ЗМСМА и чл.19 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО).  

    Предвид наличието на защитени територии в Община – Димитровград – защитени 

местности „Злато поле“ , „Нощувка на малък корморан“ и „Пропадналото блато“ и липсата на 

правна уредба в общинските подзаконови нормативни актове , е препоръчително от Общински 

съвет – Димитровград  да  се  приемат изменения и допълнения на Наредбата , както следва :  

Създаване на нов раздел , в който да се уредят опазването , ползването и управлението на 

защитените територии като специфична форма на опазване на природата . 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

        2. Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

Община – Димитровград, приета с Решение                       № 15/28.11.2019 год. на Общински 

съвет – Димитровград на основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА и чл.62, ал.10 от Закона за 

устройството на територията (ЗУТ). С наредбата се уреждат обществените отношения, 

свързани с  планирането , изграждането , устойчивостта , поддържането, опазването и 

развитието на зелената система на територията на  Община – Димитровград .  

        С Решение № 65/02.03.2021 год. на Административен съд – Хасково по  адм.дело № 

894/2020 год. е изменен чл. 48 , ал.3 от наредбата от частта за контрол , обезщетения и 

административнонаказателните разпоредби .  

        Актулност : Наредбата не се нуждае от актуализация .   

       Противоречия с други подзаконови актове на ОбС – Димитровград : Не се 

установяват .  

       Законосъобразност : Не се установяват противоречия с по-високи по степен нормативни 

актове .  
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       Целесъобразност: Чрез подробната правна уредба на тези обществени отношения  от 

местно значение се цели да се усъвършенства дейността на Община –Димитровград по 

опазване на зелената система на територията й.  

Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 

– Димитровград не се нуждае от изменения и допълнения . 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

       3. Наредба № 34 за управление на отпадъците на територията на Община – 

Димитровград, приета с Решение № 1670 от Протокол              № 45/30.04.2015 год. на 

Общински съвет – Димитровград на основание чл. 21 , ал.2 от ЗМСМА и чл.22 , ал.1 от Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО) . С Решение № 802/30.11.2017год. на Общински съвет – 

Димитровград е създадена нова ал. 6 към чл. 45 .  

     С наредбата се уреждат обществените отношения , свързани с  управлението на отпадъците 

с цел предотвратяване намаляването или ограничаването вредното въздействие на отпадъците 

върху човешкото здраве и околна среда  на територията на  Община – Димитровград .  

    С Решение № 1029/23.12.2019 год. на Административен съд – Хасково по  адм.дело № 

809/2019 год. са отменени чл. 49 , ал.3 и ал. 4 и чл. 50 т. 1-5 от наредбата , а чл. 69 , чл. 71 , ал. 

1и чл. 73 са обявени за нищожни .   

       Актулност : Наредбата следва да се актуализира от Общински съвет – Димитровград 

предвид измененията и допълненията на Закона за управление на отпадъците обнародвани в 

ДВ 19 от 2021 год. , в сила от 05.03.2021 год.  

       Противоречия с други подзаконови актове на ОбС – Димитровград : Не се 

установяват .  

       Законосъобразност : Не се установяват противоречия с по-високи по степен нормативни 

актове .  

       Целесъобразност : Чрез подробната правна уредба на тези обществени отношения  от 

местно значение се цели да се усъвършенства дейността на Община – Димитровград в сферата 

на управлението на отпадъците от местно значение.  

Препоръки за изменения и допълнения на Наредба № 34 за управление на отпадъците на 

територията на Община – Димитровград , приета с Решение № 1670 от Протокол  № 

45/30.04.2015 год. на Общински съвет – Димитровград на основание чл. 21 , ал.2 от ЗМСМА и 

чл.22 , ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) . С Решение № 802/30.11.2017год. на 

Общински съвет – Димитровград е създадена нова ал. 6 към чл. 45 .  
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        Предвид настъпилите изменения и допълнения на Закона за управление на отпадъците , 

обнародвани впоследствие , е препоръчително от Общински съвет – Димитровград  да  се  

приемат изменения и допълнения на Наредбата , както следва :  

а/ Към чл. 1 да се добави  „ определяне на условията и реда за изхвърляне на     отпадъци , 

претоварването и обезвреждането им „ ;  

б/ Към чл. 7 да се създаде правна уредба за условията и реда за изхвърляне на отпадъците . Не 

е достатъчно да се регламентират единствено като забрани , уредени в чл. 10 от Наредбата ;  

 в/ Към чл. 2 да се добави  : „ Кметът на Общината контролира изоставянето на битови 

отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне „ ;  

г/ Към чл. 3 да се добави : „Кметът на Общината осигурява информация на обществеността за 

дейностите по управление на отпадъците в общината , както и информация относно мерките 

за предотвратяване образуването на отпадъци и предотвратяване на нерагламентирано 

изхвърляне на отпадъци чрез интернет страницата на Общината „ ;  

д/ Към чл. 5 да се добави нова ал. 5 със следното съдържание : „Лицата , при чиято дейност се 

образуват , събират , транспортират и/или третират отпадъци предприемат необходимите 

мерки за подготовка за повторна употреба , рециклиране или други дейности по 

оползотворяване на отпадъците“ ;  

е/ Към чл. 5 да се добави нова ал. 6 със следното съдържание : „Забранява се изгаряне на 

отпадъци , които се събират разделно с цел тяхната подготовка за повторна употреба с 

изключение на отпадъците , образувани от последващи действия  по третиране на разделно 

събрани отпадъци , при които изгарянето дава най – благоприятни за околната среда резултати  

„ .  

 

 

6. АНАЛИЗ НА АКТОВЕ, КАСАЕЩИ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 

В Община Димитровград, 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 Димитровград. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с 

https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2021/naredba-10-akt-ot-22021.doc
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2021/naredba-10-akt-ot-22021.doc
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определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и 

юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община 

Димитровград, реда, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през 

определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса, както и реда за 

освобождаване на отделни категории лица, изцяло или частично от заплащане на отделни 

видове такси. Има за цел постигане на достъпност и предоставяне на качествени услуги на 

гражданите на общината. Приета е с Решение № 766/28.09.2017 г. и множество промени, 

последно Решение № 378/ 28.01.2021 г.  

 

Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово 

стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от община Димитровград.  С тази 

Наредба се определят условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово 

стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград. Има за цел 

да стимулира деца и младежи до 19 години с доказани постижения на регионално, 

национално, европейско и/или световно ниво в областта на наука, техника, изкуство, култура 

и спорт. Приета е с Решение № 1150/31.01.2019 г. на ОбС – Димитровград. Настоящата 

Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и 

младежи с доказани постижения в Община Димитровград отменя изцяло Наредба № 21 за 

условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с 

изявени дарби в Община Димитровград, приета с решение  на ОбС –Димитровград, приета с 

решение № 122/28.02.2008 г. Промени: Решение № 153/27.02.2020 г. 

 

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община Димитровград. 

Създадена е въз основа на целите и принципите на Закона за социално подпомагане, 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и 

Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Димитровград. При изготвяне на 

наредбата е приложен подхода на съгласуване на позициите и отговорностите на държавните 

институции, местната власт и доставчиците на социални услуги с основна цел повишаване 

качеството на социалните услуги, предоставяни в община Димитровград. С тази наредба се 

уреждат  видовете социални услуги, организацията на дейността, както и условията и редът за 

извършването им в община Димитровград. Издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

измененията и допълненията на Закона социално подпомагане, Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и на основание Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Димитровград. Приета е с Решение №5 89 от 31.01.2013 г. на 

Общински съвет – Димитровград.  

Наредба за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и 

хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община 

https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2020/naredba-21-aktualna-ot-19032020.docx
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2020/naredba-21-aktualna-ot-19032020.docx
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2019/naredba-22-za-izvyrshvane-na-socialni-uslugi-012013.doc
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2019/naredba-23-pencionerski-klubove-aktualizacii-do-27032014.doc
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2019/naredba-23-pencionerski-klubove-aktualizacii-do-27032014.doc
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Димитровград. С тази наредба се урежда организацията и дейността на клубовете за хората 

от третата възраст  и хората в неравностойно положение и специални потребности на 

територията  на община Димитровград. Клубовете се учредяват на териториален принцип. 

Създадените по реда на тази наредба клубове имат за цел да извършват социални услуги, да 

организират социални контакти, социална интеграция, възможности за активен живот и 

творческо дълголетие на своите членове. Наредбата се издава на основание на чл. 21, ал. 2, във 

връзка с чл. 21 ал. 1 т. 13 от ЗМСМА. Изменя се и се допълва с решение на Общински съвет – 

Димитровград. Приета е с Решение № 568/23.04.2009 г. на Общински съвет – Димитровград и 

влиза в сила от датата на приемането му, изм. с Решение №1434/31.03.2011 г. и Решение 

№ 1269/27.03.2014 г. 

 

Наредба  за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите 

на община Димитровград. С тази наредба се определят условията и реда за отпускане на 

еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград. Общата сума, 

предвидена за отпускане на еднократна помощ, се одобрява от Общински съвет – 

Димитровград, при приемането на годишния бюджет на община Димитровград. Еднократна 

помощ се предоставя на жители на община Димитровград, които се нуждаят от финансова 

помощ за лечение на тежки здравословни състояния в случаи, когато те сами не могат да 

заплатят лечението си, както и финансова помощ, в случай на възникнали спешни социални 

потребности и други изброени случаи. Наредбата е приета с Решение № 948/25.07.2013 г. от 

Протокол № 22 на Общински съвет – Димитровград. 

 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община 

Димитровград. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и 

преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на 

територията на Община Димитровград. Предучилищното образование се осъществява от 

детските градини на територията на Община Димитровград, а задължителното предучилищно 

образование – и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния 

образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното 

осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Наредбата  се издава на основание чл. 59, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба №  5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г.), Държавен образователен стандарт за 

предучилищното образование, Държавен образователен стандарт за физическата среда и 

https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2019/naredba-30-za-ednokratna-finansova-pomosht.doc
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2019/naredba-30-za-ednokratna-finansova-pomosht.doc
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2019/naredba-37-za-usloviyata-i-reda-za-zapisvane-otpisvane-i-premestvane-na-detsata-v-preduchilishtna-vazrast-v-detskite-gradini-i-uchilishtata-na-teritoriyata-na-obshtina-dimitrovgrad1.doc
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2019/naredba-37-za-usloviyata-i-reda-za-zapisvane-otpisvane-i-premestvane-na-detsata-v-preduchilishtna-vazrast-v-detskite-gradini-i-uchilishtata-na-teritoriyata-na-obshtina-dimitrovgrad1.doc
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2019/naredba-37-za-usloviyata-i-reda-za-zapisvane-otpisvane-i-premestvane-na-detsata-v-preduchilishtna-vazrast-v-detskite-gradini-i-uchilishtata-na-teritoriyata-na-obshtina-dimitrovgrad1.doc
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информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете 

за личностно развитие. Наредбата се прилага при всички форми на организация на 

предучилищното образование в общинските детски градини и училища. 

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Димитровград с решение №  369 

от 29.09.2016 г.  

 

Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие в община Димитровград. Тази наредба 

определя условията и реда за воденето и поддържането на регистър на общинските детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община 

Димитровград, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. Има за цел да 

улесни родителите при избора и кандидатстването в детските градини и центровете за 

подкрепа за личностно развитие, като им предоставя пълна и актуална информация в 

леснодостъпен вид. Регистърът се поддържа като единна база данни, които се вписват от 

служители, определени със заповед на кмета на община Димитровград. Настоящата Наредба 

се приема на основание чл. 346 от Закона за предучилищното училищното образование. 

Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на Общински съвет Димитровград. 

Приета е на заседание на Общински съвет – Димитровград с Решение №  1238/25.04.2019 г. 

 

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

Община Димитровград 2021-2022г.  Приета с Решение № 423 от 25.03.2021 г. на основание 

чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование, общински съвет – 

Димитровград  приема Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

в Община Димитровград 2021-2022 г. 

 

Общинска стратегия за развитие на младежта (2018-2020)  в изпълнение на Националната 

стратегия за младежта (2010-2020) и във връзка със Закона за младежта на основание чл. 21, 

ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет –  Димитровград приема с Решение № 892/29.03.2018 г. 

След този програмен период няма данни за разработени и приети програми. 

 

План за действие на Община Димитровград за 2018 година в изпълнение на Закона за 

младежта, Националната стратегия за младежта (2010-2020) и Общинската стратегия за 

развитие на младежта (2018-2020) , приет с решение № 893/29.03.2018 г. на основание чл. 

21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във вр. с чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта. Планът за действие е 

разработен като отворен документ, който ще се актуализира, допълва и изменяна на база на 

регламентирани периодични анализи. След този програмен период няма данни за 

разработени и приети програми. 

https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2019/naredba-43-registyr-detski-gradini.docx
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/pages/2019/naredba-43-registyr-detski-gradini.docx
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=2669543
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/posts/2021/r-423-strategiq-za-podkrepa-za-lichnostno-razvitie-2021-2022.pdf
https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/posts/2021/r-423-strategiq-za-podkrepa-za-lichnostno-razvitie-2021-2022.pdf
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Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана 

репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни 

проблеми на територията на Община Димитровград. Разработен е съгласно Наредба №  28 

от 2007 г. на Министерството на здравеопазването и Наредбата за нейното изменение и 

допълнение, обнародвана в ДВ бр. 58/29.07.2011 г., изменена с Решение 103/28.01.2016 г., 

допълнена с Решение 102/ 28.01.2016 г., с решение № 1583/29.01.2015 г. С този правилник се 

определя реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на процедури и дейности 

по асистирана репродукция на двойки във фактическо съжителство и семейства с 

репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ адрес на територията на Община 

Димитровград със средства, предвидени в бюджета на Община Димитровград. 

Вътрешни правила на общински съвет - Димитровград за условията и реда за 

предоставяне на достъп до обществена информация  и за предоставяне на достъп до 

обществена информация за повторно използване, приети с решение № 185, взето с 

протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Димитровград, проведено на 31.03.2016 год. 

Вътрешните правила уреждат условията и реда за предоставянето на достъп до обществена 

информация и предоставянето на достъп до обществена информация за повторно използване 

от Общински съвет – Димитровград по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).  

 

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. С оглед на чл. 146 на АПК, разгледаните 

подзаконови нормативни актове, действащи в община Димитровград притежават 

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. 

 

2. Издаден е в установената форма – административните актове са в 

писмена форма.  
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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. 

 

 

7. АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА 

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОБС ДИМИТРОВГРАД   

 

 

Настоящият правен анализ касае административнонаказателните разпоредби на 

подзаконови нормативни актове, приети от Общински съвет – Димитровград, като включва 

преглед и анализ на действащите към 01.06.2021 г. подзаконови нормативни актове в Община 

Димитровград. 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 Димитровград, 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 Димитровград 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 

http://www.lawsbg.com/students/lectures/64-administrativno-pravo-lekcii/146-nedeistvitelnost-administrativni-aktove.html
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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.  

Ефективността 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 – Димитровград: 

1. Наредба № 34 за управление на отпадъците на територията на Община 

Димитровград, приета с Решение № 1670 от 30.04.2015 г. на Общински съвет – Димитровград, 

изменена с Решение № 1029/23.12.2019 по адм. д. № 809/2019 на Административен съд - 

Хасково; 

2. Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за 

настаняване под наем в общински жилища, приета с Решение № 430 от 31.03.2005 г. на 

Общински съвет – Димитровград, изменена с Решение № 505/26.02.2009 г., Решение № 

1016/27.05.2010 г., Решение № 743/28.03.2013 г., Решение № 1090/28.11.2013 г., Решение № 

1157 от 30.01.2014 г. на Общински съвет - Димитровград и Решение № 317/09.05.2019 г. на 

Административен съд - Хасково по адм. д. № 81/2019; 

3. Наредба № 24 за  реда и условията за извършване на строителни и монтажни 

работи, свързани с разкопаване на територията на Община Димитровград, приета с Решение 

№ 1092 от 29.11.2018 г. на Общински съвет – Димитровград, изменена с Решение № 1322 от 

25.07.2019 г. на Общински съвет – Димитровград; 

4. Наредба № 26 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на 

безстопанствени животни на територията на Община Димитровград и организация на работа и 

условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни, приета с 

Решение № 661 от 28.02.2013 г. на Общински съвет – Димитровград, изменена с Решение № 
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744/23.10.2018 г. на Административен съд - Хасково по адм. д. 1 № 512/2018 г. (в сила от 

19.11.2018 г.); 

5. Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

Община Димитровград, приета с Решение № 15 от 28.11.2019 г. на Общински съвет – 

Димитровград, изменена с Решение № 65/02.03.2021 г. по адм. д. № 894/2020 г. на 

Административен съд - Хасково; 

6. Наредба № 15 за управлението и поддържането на гробищните паркове на 

територията на Община Димитровград, изменена с Решение № 543 от 26.03.2009 г. на 

Общински съвет – Димитровград; 

7. Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, изменена с Решение № 403/27.11.2008 г., Решение № 501/26.02.2009 г., Решение 

№ 904/23.02.2010 г., Решение № 951/25.03.2010 г., Решение № 1140/30.09.2010 г., Решение № 

1511/26.05.2011 г., Решение № 1690/25.08.2011 г., Решение № 298/31.05.2012 г., Решение № 

355/26.07.2012 г., Решение № 507/29.11.2012 г., Решение № 197/31.03.2016 г., Решение № 

497/26.01.2017 г., Решение № 584/27.04.2017 г., Решение № 768/28.09.2017 г., Решение  № 841/ 

21.12.2017 г., Решение № 874/22.02.2018 г. на Общински съвет - Димитровград, Решение 

11/08.02.2018 г. на Административен съд – Хасково, Решение 84/19.12.2019 г., Решение № 

426/25.03.2021 г. на Общински съвет Димитровград; 

8. Наредба № 4 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и 

елементи на градското обзавеждане на територията на Община Димитровград, приета с 

Решение № 211 от 29.07.2004 г. на Общински съвет – Димитровград, изменена с Решение № 

268/31.07.2008 г., Решение № 730/24.09.2009 г., Решение № 974/29.04.2010 г, Решение № 

1582/29.01.2015 г.  на Общински съвет - Димитровград, Решение 388/21.12.2016 г. на 

Административен съд - Хасково; 

9. Наредба № 1 за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на Община Димитровград, приета с Решение № 1323 от 25.07.2019 г. на 

Общински съвет – Димитровград, изменена с Решение № 231 от 25.06.2020 г. на Общински 

съвет – Димитровград; 

10. Наредба № 35 за насърчаване на инвестициите с общинско значение на 

територията на Община Димитровград, приета от Общински съвет – Димитровград; 

11. Наредба № 11 противопожарна наредба, приета с Решение № 102 от 17.09.1992 г. 

на Общински съвет – Димитровград, актуализирана с Решение № 891 от 30.07.2003 г. на 

Общински съвет – Димитровград; 

12. Наредба № 29 за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или 

превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Димитровград, приета с 

Решение № 783 от 25.04.2013 г. на Общински съвет – Димитровград. 
 

 В настоящия анализ са разглеждани и обсъждани само 

административнонаказателните разпоредби на всяка една от посочените наредби, които 
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противоречат на действащото българско и международно законодателство и следва да 

намерят ново законодателно решение.   
 

 

I. Наредба № 34 за управление на отпадъците на територията на Община 

Димитровград, приета с Решение № 1670 от 30.04.2015 г. на Общински съвет – 

Димитровград, изменена с Решение № 1029/23.12.2019 по адм. д. № 809/2019 на 

Административен съд – Хасково /Наредбата/ 

 

1. По глава Осма “Административно-наказателна отговорност“: 

Съгласно глава Осма “Административно-наказателна отговорност“: 

„Чл. 68. (1) Контролът по настоящата наредба се упражнява от Кмета на Община 

Димитровград или от оправомощени от него длъжностни лица. 

(2) Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за установяване 

на административни нарушения, съставени от длъжностни лица, оправомощени със заповед 

на кмета на Община Димитровград. 

(3) Във основа на съставените актове Кметът на общината или оправомощени от 

него длъжностни лица издават наказателни постановления. 

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в ЗАНН. 

Чл. 69. (Обявен за нищожен с Решение №1029/23.12.2019 по АД № 809/2019 на ХАС) 

Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол 

обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел 

възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба от 200 до 1000 лева, а юридически лица и 

еднолични търговци с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. 

Чл. 70. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което: 

1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места; 

2. изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци; 

3. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно 

разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО в случаите, когато такива се 

изискват; 

4. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за 

съхраняване или в центрове за разкомплектоване; 

5. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно 

събиране съгласно наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО, в контейнери за смесени битови 

отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или 

общинска собственост, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, 

затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато е създадена 

система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци; 

6. не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци; 

7. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране. 
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(2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал.1 т.1 и 4, 

установени при извършването им, овластените за това органи налагат на 

местонарушението глоби в размер в размер от 10 (десет) до 50 (петдесет) лева по реда на 

чл. 39 от ЗАНН. 

Чл. 71. (1) (Обявен за нищожен с Решение №1029/23.12.2019 по АД № 809/2019 на 

ХАС) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или 

юридическо лице, което: 

1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места; 

2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано 

третиране на неопасни отпадъци; 

3. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно 

разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО в случаите, когато такива се 

изискват. 

(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен 

търговец или юридическо лице, което: 

1. изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места; 

2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано 

третиране на опасни отпадъци. 

Чл. 72. Наказва се с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. едноличен 

търговец или юридическо лице, което: 

1. възложи или извършва строителни или монтажни работи или премахване на 

строежи без наличие на план за управление на строителни отпадъци в случаите, когато 

такъв се изисква по чл.11, ал.1   от ЗУО; 

2. не постигне изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на 

строителни отпадъци съгласно изискванията и сроковете, определени с наредбата по чл.43, 

ал.4  от ЗУО. 

Чл. 73. (Обявен за нищожен с Решение №1029/23.12.2019 по АД № 809/2019 на ХАС) 

За други нарушения на тази наредба, които не съставляват престъпления, на физическите 

лица или длъжностните лица се налага административно наказание глоба в размер от 200 до 

3000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена 

санкция в размер от 1000 до 6000 лв. 

Чл. 74. (1) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената 

санкция се удвоява. 

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на 

наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.“ 

 

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, 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 и чл. 22, ал. 1 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 

https://web.apis.bg/p.php?i=10071&b=0#p32593590
https://web.apis.bg/p.php?i=10071&b=0#p32593590
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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 „Административно-

наказателна отговорност“ в Наредбата за управление на отпадъците на територията на 

Община Димитровград, общинският съвет излиза от рамката на чл. 22 от ЗУО и навлиза в 

сферата 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 

https://web.apis.bg/p.php?i=10436&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p44272524
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p32299795
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p32299795
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p32299795
https://web.apis.bg/p.php?i=9704&b=0#p289502
https://web.apis.bg/p.php?i=476739&b=0#p5762871
https://web.apis.bg/p.php?i=9704&b=0#p289441
https://web.apis.bg/p.php?i=476739&b=0#p5762879
https://web.apis.bg/p.php?i=9704&b=0#p289441
https://web.apis.bg/p.php?i=476739&b=0#p5762869
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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 

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 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 частично преповтаря този на чл. 

133, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО, текстът на чл. 71, ал. 2 от Наредбата е идентичен с този на чл. 134, 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. 

Текстът на чл. 71, ал. 1 от Наредбата е идентичен с този на чл. 134, ал. 1 от ЗУО, но същият е 

обявен за нищожен с Решение № 1029/23.12.2019 г.  по адм. д. № 809/2019 на ХАС. 

Разпоредбата на чл. 73 от Наредбата преповтаря текста на чл. 155, ал. 1 от ЗУО, но същата е 

обявена за нищожна с Решение № 1029/23.12.2019 г.  по адм. д. № 809/2019 на ХАС. 

https://web.apis.bg/p.php?i=10436&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=9951&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955461
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955461
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955460
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955460
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955460
https://web.apis.bg/p.php?i=3263880&b=0#p36605741
https://web.apis.bg/p.php?i=3263880&b=0#p36605741
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955461
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955461
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955461
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955460
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955460
https://web.apis.bg/p.php?i=3263880&b=0#p36605741
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955461
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p39955460
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Разпоредбата на чл. 74 от Наредбата преповтаря текста на чл. 155, ал. 2 на ЗУО. 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 

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, като приети извън 

правомощията на общинския съвет, предоставени от ЗУО, при липса на законов определена 

компетентност, са нищожни.  В този смисъл са: 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 и Решение № 1029/23.12.2019 г.  

по адм. д. № 809/2019 на ХАС, с което съдът е обявил нищожността на разпоредбите на чл. 69, 

чл. 71, ал. 1 и чл. 73 от Наредба № 34 за управление на отпадъците на територията на Община 

Димитровград, приета с Решение № 1670 от 30.04.2015 г. на Общински съвет – Димитровград.  

 

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, 

https://web.apis.bg/p.php?i=8850&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=559413&b=0#p32299795
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както и недопустимост да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с 

нормативен акт от по-висока степен, разпоредбите на глава Осма „Административно-

наказателна отговорност“ от Наредба № 34 за управление на отпадъците на територията на 

Община Димитровград, приета с Решение № 1670 от 30.04.2015 г. на Общински съвет – 

Димитровград следва да бъдат отменени. 

 

 

II.  Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за 

настаняване под наем в общински жилища, приета с Решение № 430 от 31.03.2005 г. на 

Общински съвет – Димитровград, изменена с Решение № 505/26.02.2009 г., Решение № 

1016/27.05.2010 г., Решение № 743/28.03.2013 г., Решение № 1090/28.11.2013 г., Решение № 

1157 от 30.01.2014 г. на Общински съвет Димитровград и Решение № 317/09.05.2019 г. на 

Административен съд - Хасково по адм. д. № 81/2019 /Наредбата/ 

 

1. По глава IV „Административно-наказателни разпоредби“: 

„Чл. 46 Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява 

престъпление по Наказателния кодекс се наказват по тази Наредба, независимо от 

имуществената отговорност за причинените вреди. 

Чл. 47 За нарушаване на тази Наредба се налага административно наказание - глоба 

в размер до 200 лв., освен ако със закон не е предвиден по - голям размер. 

Чл. 48 Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица, 

определени от Кмета  на Общината и от длъжностните лица от отдел         " Общинска 

собственост ". 

Чл. 49 За актовете, издадени от длъжностни лица на общинската администрация, 

наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.“ 

Коментар: 

В глава IV „Административно-наказателни разпоредби“ от Наредбата липсва 

разпоредба, която да урежда производството по установяване и налагане на административно 

наказание, поради което следва да бъде добавен тест в този смисъл. 

 

Предложение за добавяне на нова разпоредба в глава IV:  

Вариант 1: „чл. 50 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания.“  

или  

Вариант 2: „чл. 50 Административнонаказателното производство за нарушенията по 

тази Наредба се извършва по реда на ЗАНН.“ 

 

III. Наредба № 24 за  реда и условията за извършване на строителни и 

монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Димитровград, 

приета с Решение № 1092 от 29.11.2018 г. на Общински съвет – Димитровград, изменена с 

Решение № 1322 от 25.07.2019 г. на Общински съвет – Димитровград /Наредбата/ 

https://legislation.apis.bg/doc/9951/0/
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1. По Глава осма „Административно-наказателна отговорност“ от Наредбата“: 
Съгласно Глава осма „Административно-наказателна отговорност“ от Наредбата“: 

„Чл. 25. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако по друг нормативен акт не е 

предвидено по-тежко наказание – участник в строителството, който: 

1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази наредба, без да 

уведоми за това община Димитровград и без за това да е издадено съгласувателно писмо по 

чл. 5 на наредбата; 

2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази 

наредба, издадено в рамките на неговата компетентност; 

3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и 

писмени справки на контролните органи по тази наредба; 

4. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без 

издадено разрешение за засипване по реда на наредбата; 

5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените 

повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в 

срока, определен от органите на общината. 

Чл. 26.  За други нарушения по тази наредба, както и на решенията и предписанията, 

основани на нея, наказанието е глоба от 500 до 1000 лева, ако в друг нормативен акт не е 

предвидено по-тежко наказание. 

Чл. 27. Ако нарушението по чл. 27 и по чл. 28 бъде продължено, след като е 

констатирано с акт или, ако в срока за издаване на наказателното постановление бъде 

извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 3000 до 5000 лева, 

независимо от наказанието по първото нарушение. 

Чл. 28. (1)  Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага 

имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лева на юридическо лице или едноличен 

търговец, което е: 

1. възложител на СМР по смисъла на тази наредба, за които не е подало 

уведомление; 

2. възложител на СМР, който не е изпълнил писмено предписание или нареждане 

на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на  неговата компетентност; 

3. възложител, който не осигури достъп или не представи необходимите 

документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи по тази наредба; 

4. възложител, който засипе изградените или преустроени подземни мрежи или 

съоръжения, без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата; 

5. възложител, който не извърши възстановителните работи и не отстрани за 

своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от 

него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината. 

(2) Санкциите по ал. 1 се налагат по реда на чл. 29 и 30 от наредбата. 

Чл. 29. (1)  Установяването на нарушения по тази наредба, издаването, 

обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 

Закона за административните нарушения и наказания. 
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(2)  Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от 

упълномощени длъжностни лица от общинска администрация. 

Чл. 30. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.“ 

 

Коментар: 

Наредбата е издадена на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. от 

ЗМСМА, както и на основание чл. 71, 72 от ЗУТ (видно от § 1  от ПЗР на Наредбата). 

 

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 за част от визираните в Наредбата нарушения в ЗУТ е предвидена санкция 

и глоба в различен размер: 

- Налице е противоречие на разпоредбата на чл. 26 от Наредбата с тази на чл. 233 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Текстът от Наредбата би следвало да 

кореспондира с този на чл. 233 от ЗУТ, който гласи, че „за други нарушения на този закон, 

приетите от Министерския съвет, съответно издадените от министрите актове по неговото 

прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на 

решенията и предписанията, основани на тях, наказанието е глоба от 100 до 500 лв., ако по 

друг закон не е предвидено по-тежко наказание.“. От съпоставката на двете норми е видно, че 

размерът на установената с Наредбата административната санкция за физически лица, 

нарушили нейните разпоредби, значително превишава размера на санкциите, предвидени със 

специалния закон – ЗУТ, както по отношение на минимума, така и по отношение на 

максимума.  

- Налице е противоречие на разпоредбата на чл. 27 от Наредбата с тази на чл. 234 от 

Закона за устройство на територията /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. Освен това 

https://web.apis.bg/p.php?i=473252&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=473252&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=9951&b=0#p3771975
https://web.apis.bg/p.php?i=9951&b=0#p3771975
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p7006211
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p7006211
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p7006211
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p7006211
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p7006211
https://legislation.apis.bg/doc/473252/0/#p7006211
https://web.apis.bg/p.php?i=473252&b=0#p44225611
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има допусната техническа грешка, т.к. в разпоредбата на чл. 27 е посочено „нарушение по чл. 

27“.  

 Такъв дисбаланс между правните норми е недопустим съгласно действащото в страната 

позитивно право. Наредбата, като подзаконов нормативен акт, се създава за прилагане на 

закона или друг нормативен акт от по-висока степен и е недопустимо подобно създаване на 

норми, които не прилагат отделни разпоредби от закона, а ги изменят, допълват или въвеждат 

допълнителни утежнения, непредвидени по закон.  

Налице е и преповтаряне на следните текстове: чл. 25 от Наредбата и чл. 232, ал.5 от 

ЗУТ; чл. 29 от Наредбата и чл. 238 от ЗУТ, а чл. 30 от Наредбата преповтаря чл. 239, ал. 1, т. 6 

от ЗУТ.  

По изложените съображения разпоредбите на Наредбата, в частта, по Глава осма 

„Административно-наказателни разпоредби“ е приета в нарушение на материалния закон. 

Разпоредбите са приети при липса на делегирана компетентност и са в противоречие с 

нормативен акт от по-висока степен /ЗУТ/, което е предпоставка за отмяната й в същата част и 

на това основание. В тази част Наредбата се явява незаконосъобразна, поради противоречие на 

нормите на Глава осма от същата с материалноправни разпоредби от ЗУТ, който е нормативен 

акт с по-висок ранг. Поради това Наредбата следва да бъде отменена в частта на Глава осма. 

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 от осма от Наредбата.  

 

 

 

IV. Наредба № 26 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на 

безстопанствени животни на територията на община Димитровград и организация на 

работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени 

животни, приета с Решение № 661 от 28.02.2013 г. на Общински съвет – Димитровград, 

изменена с Решение № 744/23.10.2018 г. на Административен съд - Хасково по адм. д. 

512/2018 г. (в сила от 19.11.2018 г.) /Наредбата/ 

1. По приложното поле на Наредбата: 

Коментар:  

Общинският съвет е разширил приложното поле на част от дадените му компетенции 

с разпоредбата на чл. 8 от ЗНА, съгласно която е допустимо общинският съвет да 

издава наредби, с които да урежда обществени отношения от местно значение, но това следва 

да стане съобразно нормативните актове от по-висока степен. Наредбата регламентира 

обществените отношения, свързани с овладяване популацията на безстопанствените кучета.  

Видно от §2. от Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби, раздел XI от 

Наредбата, същата е издадена на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 5 и чл. 47, ал. 5 

от ЗЗЖ и във връзка със ЗМДТ, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 59, 

ал. 3, чл. 60, чл. 70, ал. 1 и ал. 3 от ЗЗЖ. Цитираната норма на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА сочи, че 

https://web.apis.bg/p.php?i=473252&b=0#p36158851
https://web.apis.bg/p.php?i=473252&b=0#p36158851
https://web.apis.bg/p.php?i=9704#p289502
https://web.apis.bg/p.php?i=10071#p32593590
https://web.apis.bg/p.php?i=285903#p34688796
https://web.apis.bg/p.php?i=285903#p34688796
https://web.apis.bg/p.php?i=10071#p32593590


 

 

      
  

 

43 

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” 

в изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, 

инструкции, решения, декларации и обръщения, т.е. регламентира общо видовете актове, 

които общинският съвет е компетентен да приема, а не делегира конкретни правомощия за 

уреждане на провоотношенията, регламентирани с Наредбата. 

Чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ (в редакцията към датата на 

приемане на Наредбата - 28.02.2013 г.) дава правомощие на органите за местно 

самоуправление да уредят с наредба обществените отношения, свързани 

с овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията, на която се 

простира материалната и териториалната им компетентност.  

Разпоредбата на чл. 47, ал. 5 от ЗЗЖ (в редакцията към датата на приемане на 

Наредбата - 28.02.2013 г.) оправомощава общинските съвети да определят 

с наредба единствено организацията на работата и условията на отглеждане на кучетата във 

временните приюти за настаняване на кучета, които не са предоставени за отглеждане на 

отделни лица.  

Ето защо законовата делегация за уреждане на този вид обществени отношения от 

общинските съвети, се отнася единствено и само до безстопанствените кучета. Законът не е 

делегирал правомощие на общинските съвети, да уреждат обществени отношения, свързани с 

друг вид кучета извън безстопанствените.  

Видно е, че текстовете на раздел II „Придобиване и регистрация на кучета – домашни 

любимци“, раздел III „Задължения на стопаните“, раздел IV „Мерки при агресивно поведение 

от страна на куче – домашен любимец“ от Наредбата регламентират не въпроси във връзка 

с овладяване популацията на безстопанствените кучета, а придобиването, регистрацията, 

мерки при агресивно поведение от страна на кучета - домашни любимци. Ето защо, поради 

липса на предвидена изрична законова делегация в тази насока, липсва компетентност на 

Общински съвет - Димитровград да регламентира и урежда тези отношения, което обосновава 

отсъствие на такава компетентност и по приемането на административнонаказателни 

разпоредби във връзка с това. 

 

От друга страна, с приетата от Общински съвет – Димитровград Наредба, се уреждат 

обществени отношения, които вече са регламентирани с нормативен акт от по-висока степен, 

като на практика се преуреждат с подзаконов нормативен акт без при това характерът на тези 

обществени отношения да е от местно значение, което е недопустимо. Съображенията за това 

са следните: 

Отношенията, свързани с придобиването и регистрацията на куче, регламентирани в 

раздел II и раздел III от Наредбата са уредени от ЗЗЖ /чл. 11, чл. 34, чл. 37 и др./, както и от 

ЗВМД, който в чл. 174, регламентира регистрацията на куче, а размерът на дължимите такси и 

освобождаването от тях пък са предвидени в чл. 116 от ЗМДТ и чл. 175 от ЗВМД. Нормите 

от Наредбата, регламентиращи условията за отглеждане на кучета – домашни любимци 

възпроизвеждат законовата регламентация по чл. 151 от ЗВМД и чл. 34 и чл. 35 от ЗЗЖ, които 

уреждат условията, при които се отглеждат кучетата и задълженията на собствениците във 

връзка с това, детайлизирана с разпоредбите на Наредба № 39/ 2008 г. за условията за 

отглеждане на животни-компаньони, съобразени с техните физически и поведенчески 

особености, издадена от Министъра на земеделието и храните. Разпоредбите относно 

https://web.apis.bg/p.php?i=285903#p34688796
https://web.apis.bg/p.php?i=285903#p29684604
https://web.apis.bg/p.php?i=10436#p35707439
https://web.apis.bg/p.php?i=198384#p37093211
https://web.apis.bg/p.php?i=198384#p6216984
https://web.apis.bg/p.php?i=285903#p3523499
https://web.apis.bg/p.php?i=285903#p37093357
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присъствието на куче - домашен любимец на обществени места също повтарят регламентация, 

въведена с актове от по-висока степен. Нормите на чл. 35 от ЗЗЖ и чл. 172 от 

ЗВМД предвиждат задължения за собственика във връзка с поведението на кучето и 

присъствието му на обществени места. 

С оглед на гореизложеното посочените текстове от Наредбата, приети в противоречие 

с нормите на чл. 2, ал. 1 и чл. 8 от ЗНА – без овластяване с Конституцията или със закон на 

органа на местно самоуправление и съответно при липса на материална компетентност на 

Общински съвет – Димитровград и като уреждащи обществени отношения, които вече са 

регламентирани с нормативни актове от по-висока степен, са незаконосъобразни. Регулацията 

на такива правоотношения следва да се постигне чрез точно прилагане на действащото 

законодателство в материята, регламентирана с нормите на ЗЗЖ, ЗВМД, а не чрез изваждане 

на отделни разпоредби от посочените законови актове, възпроизвеждането и обособяването 

им в самостоятелен акт, при преуреждане, при липса на каквато и да е било нормотворческа 

компетентност за органа на местно самоуправление на законово регулирани обществени 

отношения. 

Горепосоченото не е обект на настоящия анализ, затова няма да бъде детайлно 

обсъждано. Предмет на разглеждане и обсъждане са само административнонаказателните 

разпоредби на Наредбата. Предвид това следва да се има предвид следното: 

 

2. По чл. 77, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от Наредбата: 

„Чл.77. (1) За констатирани нарушения по раздел 2 от настоящата наредба, на 

нарушителите се налага глоба с фиш до 20 лв., а при повторно нарушение в рамките на 

текущата година се съставя акт за административно нарушение, като се издава 

наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 40 до 200 лв.; 

(2) За констатирани нарушения по раздел 3 от настоящата наредба на 

нарушителите се налага глоба с фиш до 50 лв., а при повторно нарушение в рамките на 

текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно 

постановление за налагане на глоба в размер от 100 до 400 лв.; 

(3) За констатирани нарушения на раздел 4 от настоящата наредба, на нарушителя 

се налага глоба с фиш до 70лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се 

съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за 

налагане на глоба в размер от 350 до 1000 лв. 

(4) При разхождане на куче – домашен любимец над 10кг. на обществени места от 

лица под 14г. без родител, попечител или други лица, които полагат грижи за него, или без 

придружител, пълнолетно /дееспособно/ лице, на отговорното за него лице се налага глоба с 

фиш до 20лв.  

(5) На собственика на куче – домашен любимец, нанесло тежки телесни повреди се 

налага глоба като се издава наказателно постановление в размер от 1000лв. до 2000лв., освен 

ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен 

акт, като кучето се отнема от собственика и се настанява в общински приют.“ 

 

Коментар:  

https://web.apis.bg/p.php?i=285903#p37093357
https://web.apis.bg/p.php?i=198384#p3365711
https://web.apis.bg/p.php?i=198384#p3365711
https://web.apis.bg/p.php?i=9704#p3203328
https://web.apis.bg/p.php?i=9704#p289502
https://web.apis.bg/p.php?i=301958
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Липсата на компетентност на Общински съвет - Димитровград изобщо да 

регламентира отношения във връзка с придобиването, притежаването и отглеждането 

на кучетата – домашни любимци, обосновава отсъствие на такава и по приемането на 

административнонаказателни разпоредби във връзка с това. Приемайки посочените 

административнонаказателните разпоредби, регламентиращи отговорност във връзка с 

неизпълнение на задължения във връзка с домашните любимци, Общински съвет -

Димитровград е осъществил нормотворческа дейност свръх своята компетентност, тъй като 

няма нормативен акт от по-висока степен, който да дава правомощие на общинските съвети да 

уреждат този вид обществени отношения, свързани с кучетата-домашни любимци, на местно 

ниво. Липсва изначално основание за приемане на такъв подзаконов нормативен акт в частта 

относно домашните любимци. Ето защо тези текстове са незаконосъобразни. Наредбата, в тези 

части, е приета от Общинския съвет - Димитровград в противоречие с нормите на чл. 2, ал. 

1 и чл. 8 от ЗНА - без съответна компетентност - без овластяване с Конституцията или със 

закон и за уреждане на обществени отношения, които са регламентирани от нормативни 

актове от по-висока степен.  

В ЗВМД и в ЗЗЖ се съдържат разпоредби с административнонаказателен характер /чл. 

411- 473 от ЗВМД и чл. 62 - 71 от ЗЗЖ/, като подробно са уредени контролните правомощия 

на кметовете на общини, райони и кметства във връзка с изпълнението на законовите 

изисквания.  

Отделно от това след като административните задължения /забрани/ са предмет на 

първична нормативна регламентация и като такива представляват установени със закон 

задължения /забрани/, отговорността за неизпълнението /неспазването/ им, ако в закона е 

предвидено като съставомерно деяние и административно нарушение, следва да се ангажира 

на основание на закона, а не на подзаконовия нормативен акт. Приетата от Общински съвет – 

Димитровград Наредба е подзаконов нормативен акт и при наличието на изрична законова 

регламентация, определяща едно деяние като такова, нарушаващо установения ред за 

държавно управление и обявено за наказуемо с административно наказание, налагане по 

административен ред, повторното квалифициране на същото деяние като административно 

нарушение с подзаконовия нормативен акт, е недопустимо. Противното би означавало за едно 

и също, от гл. т. на съставомерното изпълнително деяние нарушение, извършителят да може 

да бъде санкциониран чрез налагане на отделни административни наказания и по ЗЗЖ 

/ЗВМД/, и по Наредбата, което би било в разрез с основни принципи на 

административнонаказателния процес. 

 

 Предложение: 

 Да се отменят разпоредбите на чл. 77, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от Наредбата. 

 

3. По чл. 77, ал. 7 от Наредбата: 

Съгласно чл. 77, ал. 7 „За констатирани нарушения по настоящата наредба, 

различни от описаните в предходните алинеи, на нарушителите се налагат глоби от 100 до 

200 лв., а при повторни нарушения в рамките на текущата година се съставя акт за 

административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в 

размер от 300 до 600 лв.“ 

https://web.apis.bg/p.php?i=9704#p3203328
https://web.apis.bg/p.php?i=9704#p3203328
https://web.apis.bg/p.php?i=9704#p289502
https://web.apis.bg/p.php?i=301958
https://web.apis.bg/p.php?i=198384#p29004269
https://web.apis.bg/p.php?i=198384#p29004269
https://web.apis.bg/p.php?i=198384#p3771297
https://web.apis.bg/p.php?i=285903#p6217005
https://web.apis.bg/p.php?i=285903#p3523542
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Коментар: 

Състави на административни нарушения, които могат да се отнесат към хипотези на 

Наредбата се откриват в  Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, 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. 77, ал. 7 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 Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност. От 

гореизложеното следва изводът, че нормата е приета в противоречие с процесуалния и 

материалния закон, което я прави незаконосъобразна и което е основание за отмяната й. 

  

 Предложение: 

 Да се отмени разпоредбата на чл. 77, ал. 7 от Наредбата. 

 

V. Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията 

на Община Димитровград, приета с Решение № 15 от 28.11.2019 г. на Общински съвет – 

Димитровград, изменена с Решение № 65/02.03.2021 г. по адм. д. № 894/2020 г. на 

Административен съд – Хасково /Наредбата/ 

 

1. По чл. 48, ал. 5 от Наредбата: 

Съгласно чл. 48, ал. 5 „Санкциите, свързани с повреждане или унищожаване на 

растителност в територии, обявени за защитени природни обекти, се налагат от органите 

на МОСВ.“ 

 

Коментар:  

Видно от §1. от ПЗР от Наредбата, същата е приета на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 

13 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 на ЗУТ. 

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 

https://web.apis.bg/p.php?i=285903#p3523539
https://web.apis.bg/p.php?i=198384#p6216988
https://web.apis.bg/p.php?i=198384#p6216988
https://web.apis.bg/p.php?i=9704#p3771435
https://web.apis.bg/p.php?i=301958
https://web.apis.bg/p.php?i=285903#p3523539
https://web.apis.bg/p.php?i=10071#p28742827
https://web.apis.bg/p.php?i=10071#p32593590
https://web.apis.bg/p.php?i=10071#p299749
https://web.apis.bg/p.php?i=10071#p32593590
https://web.apis.bg/p.php?i=10071#p32593590
https://web.apis.bg/p.php?i=9951#p3771975
https://web.apis.bg/p.php?i=476739#p5762871
https://web.apis.bg/p.php?i=476739#p5762871
https://web.apis.bg/p.php?i=9704#p289502
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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 - Димитровград, 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. 48, 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. Разпоредбата на чл. 48, 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. 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 нормативният 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 

https://web.apis.bg/p.php?i=10604#p34689035
https://web.apis.bg/p.php?i=10604#p34689035
https://web.apis.bg/p.php?i=9229
https://web.apis.bg/p.php?i=12149
https://web.apis.bg/p.php?i=12126
https://web.apis.bg/p.php?i=12126
https://web.apis.bg/p.php?i=9229#p34688445
https://web.apis.bg/p.php?i=9229#p34688445
https://web.apis.bg/p.php?i=9229#p34688445
https://web.apis.bg/p.php?i=9229#p34688445
https://web.apis.bg/p.php?i=462832#p34688902
https://web.apis.bg/p.php?i=12126#p5635351
https://web.apis.bg/p.php?i=12126#p5635351
https://web.apis.bg/p.php?i=9704#p289502
https://web.apis.bg/p.php?i=476739#p5762871
https://web.apis.bg/p.php?i=10604
https://web.apis.bg/p.php?i=9229
https://web.apis.bg/p.php?i=9229
https://web.apis.bg/p.php?i=12149
https://web.apis.bg/p.php?i=12126
https://web.apis.bg/p.php?i=301958
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разширително и в противоречие с принципа за законност по чл. 4 от АПК и принципът 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 на чл. 48, ал. 5 от Наредбата е приета в 

несъответствие с материалния закон и целта му. 

 

Предложение:  

Разпоредбата на чл. 48, ал. 5 от Наредбата да бъде отменена.  

 

 

 

VI. Наредба № 15 за управлението и поддържането на гробищните паркове на 

територията на Община Димитровград, изменена с Решение № 543 от 26.03.2009 г. на 

Общински съвет – Димитровград /Наредбата/ 

 

1. Относно решението на Общински съвет - Димитровград за приемане на Наредбата: 

Никъде в текста на Наредбата не е посочено с кое решение на Общински съвет - 

Димитровград е приета Наредбата. Тази информация е от важно значение за правилното 

прилагане на всеки един нормативен акт, в т.ч. подзаконов нормативен акт.  

 

Предложение: 

Да се посочи номер и дата на решението на Общински съвет – Димитровград, с което е 

приета Наредбата. 

 

2. По чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата: 

Съгласно чл. 28, ал. 1 „Актовете за установяване на нарушения се съставят от 

управителя на ОП ”Траурен обреден дом” или упълномощени от него служители, а 

наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник.“ 

Съгласно чл. 28, ал. 2 „Наказателните постановления се съставят от кмета на 

общината или упълномощени от него длъжностни лица.“ 

 

 

 

Коментар:  

Налице е противоречие между текстовете на ал. 1 и ал. 2 на чл. 28 от Наредбата 

относно лицата, които издават наказателните постановления, съответно „кмета на общината 

или от негов заместник“ или „кмета на общината или упълномощени от него длъжностни 

лица“. 

Освен това общите правила за административните нарушения и наказания, 

включително реда за налагане на административните наказания и издаването на наказателни 

постановления, са регламентирани в ЗАНН. 

https://web.apis.bg/p.php?i=476739#p5762713
https://web.apis.bg/p.php?i=301958#p3723555
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Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗАНН, административни наказания могат да налагат: а) 

ръководителите на ведомствата и организациите, 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. Чл. 47, ал. 2 от ЗАНН сочи, че ръководителите по буква „а“ могат да възлагат правата 

си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, 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 разпоредбата на чл. 239, ал. 1, т. 6 от ЗУТ е регламентирано, 

че наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от 

него длъжностно лице – в предвидените от закона случаи, но този закон не предвижда 

подобна уредба за случаи, касаещи наредбата, която общинският съвет приема на 

основание чл. 62, ал. 12 от ЗУТ. 

Специален закон по отношение на ЗАНН е ЗМСМА. В чл. 22 от ЗМСМА е предвидена 

регламентация относно приемани от общинския съвет наредби, решения и инструкции по 

въпроси от местно значение. С ал. 5 на същия текст е регламентирано при констатирани 

нарушения на тези наредби кметът на общината или негов заместник да издават наказателни 

постановления. 

При сравнение на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Наредбата и чл. 22, ал. 5 от 

ЗМСМА се установява, че е налице противоречие между двата текста. Разпоредбата на 

подзаконовия нормативен акт разширява кръга на лицата, които законът определя да бъдат 

административнонаказващи органи. Законът предвижда такова правомощие само на кмета или 

негов заместник, а Наредбата сочи лице извън този кръг, а именно упълномощено от кмета на 

общината лице. Поради това текстът, в частта му „или упълномощени от него длъжностни 

лица“, е материално незаконосъобразен, поради противоречие с норми от по-висок ранг и 

следва да бъде отменен. 

 

Предложение:  

Разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Наредбата да се отмени. 

 

 

 VII. Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, изменена с Решение № 403/27.11.2008 г., Решение № 501/26.02.2009 

г., Решение № 904/23.02.2010 г., Решение № 951/25.03.2010 г., Решение № 1140/30.09.2010 г., 

Решение № 1511/26.05.2011 г., Решение № 1690/25.08.2011 г., Решение № 298/31.05.2012 г., 

Решение № 355/26.07.2012 г., Решение № 507/29.11.2012 г., Решение № 197/31.03.2016 г., 

Решение № 497/26.01.2017 г., Решение № 584/27.04.2017 г., Решение № 768/28.09.2017 г., 

Решение  № 841/ 21.12.2017 г., Решение № 874/22.02.2018 г. на Общински съвет 

Димитровград, Решение 11/08.02.2018 г. на Административен съд – Хасково, Решение 

84/19.12.2019 г., Решение № 426/25.03.2021 г. на Общински съвет Димитровград /Наредбата/ 

https://web.apis.bg/p.php?i=9951&b=0#p296285
https://web.apis.bg/p.php?i=9951&b=0#p296285
https://web.apis.bg/p.php?i=473252&b=0#p43124623
https://web.apis.bg/p.php?i=473252&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=473252&b=0#p43162698
https://web.apis.bg/p.php?i=10071&b=0#p3773031
https://web.apis.bg/p.php?i=10071&b=0#p3773031
https://web.apis.bg/p.php?i=10071&b=0#p3773031
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Фондация „Америка за България” 

 
1. Относно решението на Общински съвет - Димитровград за приемане на Наредбата: 

Никъде в текста на Наредбата не е посочено с кое решение на Общински съвет - 

Димитровград е приета Наредбата. Тази информация е от важно значение за правилното 

прилагане на всеки един нормативен акт, в т.ч. подзаконов нормативен акт.  

 

Предложение: 

Да се посочи номер и дата на решението на Общински съвет – Димитровград, с което е 

приета Наредбата. 

 
2. По Глава осма „Административно-наказателни разпоредби“: 

Съгласно текстовете на Глава осма: 

„Чл.103  За нарушение на разпоредбите на тази наредба на виновните лица се налага 

глоба от 50 до 200 лв. освен ако със закон не е предвидено друго. 

Чл.104 /1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни 

лица, определени със заповед на кмета на общината. 

/2/ Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от 

оправомощени от него лица. 

Чл.105 Административно-наказателното производство се извършва по реда на 

ЗАНН.“ 
 

Коментар:   

Разпоредбите на чл. 103, чл. 104 и чл. 105 от Наредбата са 

административнонаказателни такива и предвиждат наказания за неспазване на Наредбата, 

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 общинско имущество на Община 

Димитровград 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 

наказания във връзка с дейности по прилагане и изпълнение на Закона 

за общинската собственост, административнонаказателни разпоредби са незаконосъобразни, 

издадени при липса на компетентност на общинския съвет за това. Приемайки тази група 

норми от Наредбата, общинският съвет е надхвърлил предоставената от му от Закона 

https://web.apis.bg/p.php?i=11607&b=0#p36159420
https://web.apis.bg/p.php?i=11607&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=11607&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=11607&b=0
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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. 

Незаконосъобразни са и нормите на чл. 104 и чл. 105 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 административно наказателно 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: 

Разпоредбите на чл. 103, чл. 104 и чл. 105 от Наредбата да бъдат отменени.  

 

 

https://web.apis.bg/p.php?i=11607&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=10071&b=0#p3773031
https://web.apis.bg/p.php?i=10071&b=0#p3773031
https://web.apis.bg/p.php?i=9951&b=0#p3771975
https://web.apis.bg/p.php?i=9951&b=0#p3771975
https://web.apis.bg/p.php?i=10071&b=0#p3773031
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VIII. Наредба № 4 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми 

обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Димитровград, 

приета с Решение № 211 от 29.07.2004 г. на Общински съвет – Димитровград, изменена с 
Решение № 268/31.07.2008 г., Решение № 730/24.09.2009 г., Решение № 974/29.04.2010 г, 

Решение № 1582/29.01.2015 г.  на Общински съвет Димитровград,  Решение 388/ 21.12.2016 г 

на Административен съд – Хасково /Наредбата/ 

 

1. По чл. 26, ал. 1, т. 5 от Наредбата: 

Съгласно „чл. 26. (1) Наказва се с глоба от 100(сто) до 500(петстотин) лева, ако не 

подлежи на по-тежко наказание този, който: 

5.не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените 

повред. не изпълни в определения срок заповед по чл. 25 за премахване на незаконно поставе и, 

вследствие на осъществената от него незаконна дейност;“ 

 

Коментар:  

В чл. 26, ал. 1, т. 5 от Наредбата има препратка към чл. 25, която е сгрешена. 

Премахването на незаконно поставени съоръжения е уредено в чл. 24 от Наредбата. Освен 

това в текста има печатни грешки (недовършени и липсващи думи), което създава неяснота 

при прочита му. 

 

Предложение:  

Да се коригира текста на чл. 26, ал. 1, т. 5 съгласно коментара, както следва: 

„чл. 26. (1) Наказва се с глоба от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева, ако не подлежи на 

по-тежко наказание този, който: 

5. не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените 

повреди, не изпълни в определения срок заповед по чл. 24 за премахване на незаконно 

поставени съоръжения, вследствие на осъществената от него незаконна дейност;“ 

 

2. По ч. 26, ал. 1, т. 6 от Наредбата: 

Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 6 „6но преместваемо съоръжение“. 

 

Коментар:  

В текста на чл. 26, ал. 1, т. 6 има печатни грешки и същият е неясен. 

 

Предложение:  

Да се коригира текста на чл. 26, ал. 1, т. 6 съгласно коментара. 

 

 

 

IX. Наредба № 1 за реда и условията за отглеждане на селскостопански 

животни на територията на Община Димитровград, приета с Решение № 1323 от 

25.07.2019 г. на Общински съвет – Димитровград, изменена с Решение № 231 от 25.06.2020 

г. на Общински съвет – Димитровград /Наредбата/ 
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1. По чл. 20 от Наредбата: 

Съгласно чл. 20. „(1). Кметът на Община Димитровград организира контрола по 

спазване на наредбата. 

(2). Установяването на нарушенията по настоящата наредба, налагането на 

глоба или имуществена санкция, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда, определен със Закона за 

административните нарушения и наказания. 

(3). Предписанията и актовете за установяване на административни нарушения 

се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община 

Димитровград да упражняват контрол по спазване на изискванията на настоящата 

наредба. 

(4). Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Димитровград 

или от упълномощен от него заместник-кмет.“ 

 

Коментар:  

В разпоредбата на чл. 20 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. 

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. 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 обаче 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. 20 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:  

https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0#p43300888
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0#p43300888
https://web.apis.bg/p.php?i=12188&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=12188&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0#p42570281
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0#p6216986
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0#p29004281
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0#p29004282
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0#p6216988
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0#p6216989
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0#p43300888
https://web.apis.bg/p.php?i=198384&b=0#p42570281
https://web.apis.bg/p.php?i=476739&b=0#p5762869
https://web.apis.bg/p.php?i=476739&b=0#p5762869
https://web.apis.bg/p.php?i=476739&b=0#p5762871
https://web.apis.bg/p.php?i=9704&b=0#p3203334
https://web.apis.bg/p.php?i=9704&b=0#p289502
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Да се отмени разпоредбата на чл. 20 от Наредбата. 

 

 

 

X. Наредба № 35 за насърчаване на инвестициите с общинско значение на 

територията на Община Димитровград, приета от Общински съвет – Димитровград 

 

1. Относно решението на Общински съвет - Димитровград за приемане на Наредбата: 

 

Коментар:  

Съгласно § 4. от ПЗР на Наредбата „Настоящата наредба е приета на основание  чл. 

21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на чл. 22з. ал.1 

от Закона за насърчаване на инвестициите и влиза в сила от ……...2016 година.“ 

Никъде в текста на Наредбата не е посочено решението, с което е приета Наредбата от 

Общински съвет – Димитровград, а за дата на влизане в сила пише „…….“. Тази информация е 

от важно значение за правилното прилагане на всеки един нормативен акт, в т.ч. подзаконов 

нормативен акт.  

 

Предложение:  

Да се посочи номер и дата на решението на Общински съвет - Димитровград, с което е 

приета Наредбата, както и датата на влизане в сила на Наредбата, ако е различна от 

законоустановената. 

 

 

 

XI. Наредба № 11 противопожарна наредба, приета с Решение № 102 от 

17.09.1992 г. на Общински съвет – Димитровград, актуализирана с Решение № 891 от 

30.07.2003 г. на Общински съвет – Димитровград /Наредбата/ 

 

1. По основателността за приемане на Наредбата: 

 

Коментар: 

Видно от параграф 1 на ПЗР на Наредбата, същата е приета като подзаконов 

нормативен административен акт, издаден на основание  чл. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

100, ал. 3 от ППЗМВР (отменен). Общинският съвет има нормотворческа компетентност, 

както и други органи, но следва да е изрично овластен от Конституцията или закон, за да е 

валиден неговия акт по аргумент от чл. 76, ал. 1 от АПК, а съгласно ал. 2 на същия 

компетентността да издава нормативни административни актове, не може да се прехвърля. 

Приемайки Наредбата, Общинският съвет е разширил приложното поле на дадените му 

компетенции с разпоредбата на чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 1 от АПК, съгласно които е 

допустимо общинските съвети да издават наредби, с които да уреждат обществени отношения 

от местно значение, но това следва да е в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен. Нормата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА урежда правото на общинските съвети да приемат 
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наредби, но единствено и само в изпълнение на правомощията си, т.е. предмет на регулация 

следва да са неуредени от нормативен акт от по-висока степен отношения, които да имат 

местно значение.   

От датата на приемане на Наредбата (1992 г.) до сега е последвало пълно преуреждане 

на материята, свързана с принципите, функциите, дейностите, управлението и устройството на 

Министерството на вътрешните работи /чл. 1 от ЗМВР/, както и с дейността му, по дефиниция 

насочена към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на 

престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна 

безопасност и защита на населението /чл. 2, ал. 1 от ЗМВР/. С приемането на новия Закон за 

МВР е последвало издаване и на множеството наредби за неговото прилагане. 

В сега действащия ЗМВР са изброени дейностите по осигуряване на пожарна 

безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. В чл. 17, ал. 4 от ЗМВР е 

предвидено, че редът за осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 1 – 3, сред които е и 

пожарната безопасност, се определя с наредби на министъра на вътрешните работи. 

При тази правна уредба се налага извода, че регулирането на обществените отношения по 

прилагане на ЗМВР досежно осигуряването на пожарната безопасност в страната се извършва 

със законови и подзаконови нормативни актове, издаването на каквито не е от 

компетентността на общинските съвети. Този извод се налага и с оглед разписаното в ЗМВР, 

че Министерството на вътрешните работи се ръководи от министър, който провежда 

държавната политика по превенцията, противодействието на престъпността, опазването на 

обществения ред, защитата на националната сигурност, защитата на правата и свободите на 

гражданите, граничния контрол, регулиране на миграционните процеси, пожарната 

безопасност и защитата на населението чрез разработване на политики, планиране на 

дейности и контролиране на изпълнението им. Правомощията на органите на местно 

самоуправление са посочени в ЗМВР изчерпателно и касаят разработването съгласувано с 

органите за пожарна безопасност и защита на населението на специфични правила за пожарна 

безопасност в съответните населени места. Осигуряването на пожарната безопасност е 

уредено и в други нормативни актове, следователно няма законов текст, който да дава 

правомощия на органите на местното самоуправление да приемат подзаконови нормативни 

актове във връзка с пожарната безопасност.  

Разпоредбата на чл. 137, т. 2 от ЗМВР сочи, че органите на местното самоуправление 

могат да разработват, съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на 

населението, специфични правила за пожарна безопасност в съответните населени места, като 

законът говори за специфични правила, но не и за издаване на наредби в тази насока. Касае се 

за съвместно приемане на актове от органи на държавна власт и от тези на местното 

самоуправление и то съгласувано с органите на пожарната безопасност, т.е. те не са 

регламентирани във формата на подзаконов нормативен акт. Именно общината като един 

правен субект и собственик на обекти следва да разработи свои вътрешни правила, валидни за 

нейните обекти, а не да преурежда на местно ниво такива обществени отношения, които вече 

са регулирани. Същата регламентация действа и понастоящем в Наредба № 8121з-647 от 

01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, 

съвместно издадена от министрите на инвестиционното проектиране и на вътрешните работи 

на основание чл. 125, ал. 2 от ЗМВР, където в чл. 1 е посочено, че същата определя правилата 

https://web.apis.bg/p.php?i=2229939&b=0#p20776586
https://web.apis.bg/p.php?i=2229939&b=0#p25357660
https://web.apis.bg/p.php?i=2229939&b=0#p43124727
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и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите в урбанизираните, 

земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, 

наричани за краткост „обекти“. Специални правила за взаимодействие между компетентните 

органи и органите на местно самоуправление са уредени в Наредба № 8121з-758 от 22.10.2014 

г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на 

населението на МВР и Наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за осъществяване на 

пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на 

населението на МВР. 

Предвид горното недопустимо е 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. 

Липсата на компетентност на общинския съвет изобщо да регламентира отношения 

свързани с пожарната безопаснот, обосновава отсъствие на такава и по приемането на 

административнонаказателни разпоредби във връзка с това. 

 

Предложение:  

Да се отмени Наредба № 11 противопожарна наредба, приета с Решение № 102 от 

17.09.1992 г. на Общински съвет – Димитровград. 

 

 

 

XII. Наредба № 29 за престой и паркиране на превозни средства, управлявани 

или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Димитровград, 

приета с Решение № 783 от 25.04.2013 г. на Общински съвет – Димитровград /Наредбата/ 

 

1. По чл. 9, ал. 1 от Наредбата: 

Съгласно „Чл.9. (1) Който престоява или паркира на обозначено място по чл. 2, ал. 1, 

в нарушение на чл. 7, се наказва с глоба 50 лева.“ 

 

Коментар: 

Наредбата е подзаконов нормативен акт, съдържащ правни норми, които създават 

общозадължителни правила за регулиране на обществени отношения на територията на 

съответната община, като засяга неограничен брой адресати /чл. 7, ал. 2 от ЗНА и чл. 75 от 

АПК/. Такива актове общинските съвети са компетентни да издават, когато това е предвидено 

от Конституцията или от закон /чл. 2 от ЗНА, чл. 76, ал. 1 от АПК/, като уреждат с тях 

съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение 

– чл. 8 от ЗНА. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗАНН общинските съвети при 

издаване на наредби определят съставите на административните нарушения и 

съответстващите на тях наказания, предвидени в ЗМСМА. В тази връзка са относими нормите 

на чл. 22, ал. 4-6 от ЗМСМА, където се разписва редът за установяване и санкциониране на 

нарушенията, като в ал. 4 се залагат максималните финансови граници на възможните 

административни глоби и санкции, по отношение установени нарушения на самите приети 

наредби. 

https://web.apis.bg/p.php?i=9704&b=0#p3203334
https://web.apis.bg/p.php?i=476739&b=0#p5762869
https://web.apis.bg/p.php?i=476739&b=0#p5762869
https://web.apis.bg/p.php?i=301958&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=9704&b=0#p3203328
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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” 

В случая обаче релевантна е нормата на чл. 178д от Закона за движение по пътищата 

/ЗДвП/, която гласи, че се наказва с глоба в размер от 200 лв. лице, което без да има това 

право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни 

увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни 

увреждания. Нормата се намира в глава VІІ „Административно-наказателна отговорност“ и 

съдържанието й смислово препокрива изцяло това на чл. 9, ал. 1 от Наредбата с изключение на 

предвидения в наредбата различен размер на налаганата глоба – 50 лв.  

Действително в нормата на чл. 99 от ЗДвП се предвижда компетентност за 

собственика на пътя, респективно за общинския съвет, да определи райони, пътища или части 

от пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието, 

както и да определя цената за паркиране, но нито в глава V „Права и задължения на службите 

за контрол и надзор на пазара“, нито в глава VІІ „Административно-наказателна отговорност“ 

има предвидено делегиране на общинските съвети на правомощия по санкциониране на 

правни субекти за административни нарушения на правилата за паркиране.  

При анализа на действащата нормативна уредба /общият ЗМСМА и специалният 

ЗДвП/ се налага единственият извод, че в случая липсва законова разпоредба, която да 

предоставя в компетентност на общинския съвет да урежда въпроси, свързани с реализиране 

на административнонаказателна отговорност при паркиране на посочените в чл. 9, ал. 1 от 

Наредбата места. С приетата от общинския съвет правна норма се уреждат обществени 

отношения, които вече имат своята регламентация с нормативен акт от по-висока степен и 

поради това недопустимо е тяхното преуреждането с подзаконов нормативен акт. Освен това 

въведеното по този начин административно наказание води до незаконосъобразно 

санкциониране, повече от еднократно - веднъж по Закона за движението по пътищата и втори 

път по Наредбата на общинския съвет. 

Предвид горното нормата на чл. 9, ал. 1 от Наредбата е приета в противоречие с чл. 

2, чл. 3, чл. 7 и чл. 8 от ЗНА и чл. 75, ал. 2 и чл. 76 от АПК – без овластяване 

чрез Конституцията или със закон и урежда обществени отношения, които вече са 

регламентирани с нормативни актове от по-висока степен, поради което подлежи на отмяна. 

 

Предложение:  

Да се отмени разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от Наредбата.  

 

 

8. 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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