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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 
 

З А П О В Е Д  

 

№  OA04-6283 

 

Велико Търново, 15.09.2020 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, 

ал. 4 и ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 15 от 

Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцеусалния 

кодекс 

                                                      ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 201  по Протокол № 14 от 27.08.2020 г. на Общински съвет - Павликени, с 

което: на основание чл. 8, във връзка с чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 21, 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ал. 1, т. 23, 

предложение първо от същия, съобразно чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс 

приема Наредба за опазване на обществения ред на териториите и елементите за 

обществено ползване на територията на Община Павликени. 

 

тъй като считам същото за незаконосъобразно, прието в противоречие с разпоредбите 

на Закона за нормативните актове и Административнопроцесуалния кодекс, като 

мотивите ми за това са следните: 

 

Протокол № 14 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо 

с вх. № ОА04–6067/08.09.2020 г., което обуславя срок за произнасяне на Областен 

управител по чл. 32, ал. 2, пр. 1-во от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, 

ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА до 15.09.2020 г., включително. 
С Решение № 201/27.08.2020 г. Общински съвет – Павликени приема Наредба за 

опазване на обществения ред на териториите и елементите за обществено ползване на 

територията на Община Павликени. 

Към материалите послужили за приемане на Решение № 201 по Протокол № 

14/27.08.2020 г. на Общински съвет – Павликени е приложено Предложение №РД-81-01-

5481/20.08.2020 г. на инж. Анастасия Вачева (За кмет на Община Павликени съгласно Заповед 

№ РД-02-11-2139), Доклад с изложените мотиви за приема на Проекта на Наредбата, проект на 

решение, Решение № 100/13.04.2020 г., на Административен съд – гр. Велико Търново. 

Наредба № 1 за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено 

ползване на територията на Община Павликени приета с решение № 335 по Протокол № 

26/28.09.2005 г. е отменена с Решение № 100/13.04.2020 г. от Административен съд – Велико 

Търново, тъй като се явява незаконосъобразна, поради допуснати процесуални нарушения при 

приемането й, както и при противоречие на правните норми от същата с разпоредби на 

нормативен акт от по-висока степен. 
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Видно от изложените мотиви от страна на Административен съд – Велико Търново 

наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или 

подразделения на нормативен акт от по-висока степен според нормата на чл. 7, ал. 2 от ЗНА.  

Съгласно чл. 15 от Закона за нормативните актове наредбата като вид нормативен акт 

трябва да съответства на Конституцията на Република България и на другите нормативни 

актове от по – висока степен и ако противоречи на нормативен акт от по-висока степен, 

правораздавателните органи прилагат последния.  

С Наредбата за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено 

ползване на територията на Община Павликени се уреждат обществени отношения от 

различни сфери на общетвения живот. Съобразно чл.8 от ЗНА, Общински съвет - Павликени 

следва да уреди съобразно нормативен акт от по-висока степен, неуредени от тях обществени 

отношения с местно значение. Общинският съвет няма правомощие да решава въпроси, които 

са в изключителната компетентност на други органи и не са му предоставени по делегация, 

нито да преурежда по различен начин законово установени положения. 

В тази връзка Общински съвет – Павликени с Решение № 201/27.08.2020 г., приема нова 

Наредба за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на 

територията на Община Павликени. 

При извършената проверка на разпоредбите на Наредбата, съобразно тяхната 

материална законосъобразност, а именно за съответствието им с текстове на акт от по-висока 

степен - Конституцията или закон, в рамките на регулираните обществени отношения са 

установени съществени нарушения. 

Разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от отменената с Решение № 100/13.04.2005 на 

Административен съд – Велико Търново, Наредба № 1 за опазване на обществения ред, 

териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени, 

гласи, че хвърлянето, възпламеняването, изстрелването или задействането по какъвто и да е 

начин на средствата по ал. 1 и ал. 2 на открити обществени места, спортни площадки, 

стадиони, на публични мероприятия, младежки забави, в затворени помещения и ППС от 

обществения транспорт, в непосредствена близост до здравни и лечебни заведения, детски 

градини и ясли, училища, до лесно запалими материали и английските дворове на сградите. 

Изложените мотиви на съда са, че правната норма се отнася за пиротехнически изделия, без да 

се прави разграничение в режима на пиротехническите средства, както е предвидено в чл.8, 

ал.2 от ЗОБВВПИ, както и че в противоречие със Закона контролът е възложен на общински 

служители, вместо на полицейските органи. 

В чл. 4, ал. 1, т. 5 от Наредба за опазване на обществения ред, териториите и 

елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени, е регламентирано, 

че за осигуряване спокойствието и почивката на гражданите се забранява употребата и 

хвърлянето на пиротехнически изделия на разстояние по-малко от 5 м. от жилищни или 

административни сгради, в междублоковите пространства, на улиците и площадите, в закрити 

помещения, както и в близост до намиращите се хора.  

 Общински съвет – Павликени отново е уредил материя, която е отменена като 

незаконосъобразна с Решение № 100/13.04.2020г. на Административен съд – Велико Търново.  

В разпоредбата на чл. 10 от Наредбата се забранява: 

 1. движението на верижни машини и машини с шипове по улиците с трайна пътна 

настилка в населените места;  

2. движението на каруци, трактори и др. селскостопански машини в централната 

градска част;  

3. изхвърлянето или разпиляването на предмети или вещества по пътищата, които 

създават опасност за движението, замърсяват пътя или околната среда;  

4. ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и приспособления за 

паркиране на МПС по улиците, тротоарите и междублоковите пространства, без разрешение на 

Общината;  

5. местодомуването на каравани, товарни МПС над 3 тона товароносимост, ремаркета 

над 2 тона и автобуси с над 20 пътнически места по улиците, площадите, междублоковите 

пространства и др. обществени места без писмено разрешение на Кмета на Община Павликени;  
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6. навлизането на МПС или ППС с животинска тяга със замърсена ходова част по 

уличната мрежа в населените места и по общинските пътища;  

7. разполагането на селскостопанска техника и инвентар на улици, междублокови 

пространства и др. обществени места. 

Съгласно чл. 25, ал. 2 т. 3 от Закона за пътищата в обхвата на пътя се забранява 

движението на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и железни 

грайфери, гуми с шипове по пътища с асфалтови покрития, освен в случаите на 

снегопочистване. 

С разпоредбата на чл. 10 т. 1 от Наредбата се възпроизвежда до голяма степен 

забраната на чл.25, ал. 2, т. 3 от Закона за пътищата, но не се допуска изключение от общото 

правило, както е предвидено в нормативния акт от по-висока степен, а именно, че забраната 

отпада в случаите на снегопочистване. 

На следващо място в чл. 10 т. 5 от Наредбата е регламентирано местодомуването на 

каравани, товарни МПС над 3 тона товароносимост, ремаркета над 2 тона и автобуси с над 20 

пътнически места по улиците, площадите, междублоковите пространства и др. обществени 

места без писмено разрешение на Кмета на Община Павликени.  

Правната норма на чл. 10 т. 6 от Наредбата възпроизвежда забраната регламентирана в 

чл. 25, т. 5 и  т. 6 от Закона за пътищата. 

С разпоредбата на чл. 93, ал. 1 от Закона за движение по пътищата законодателят е дал 

легална дефиниция за състоянията, в които може да се намира едно спряло МПС или ППС.  

Престой: Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, 

необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи 

в присъствието на водача.  

Паркирано: Пътно превозно средство, спряно извън обстоятелствата, които го 

характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта 

да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво 

препятствие, или в подчинение на правилата за движение съобразно разпоредбата на чл. 93, ал. 

2 от ЗДП.  

Законодателят императивно е регламентирал забрани с правната норма на чл. 98 от ЗДП 

единствено за престоят и паркирането. 

В Раздел ХIХ „Престой. Паркиране. Пътно превозно средство, спряно поради повреда“ 

от Закона за движение по пътищата, изрично и изчерпателно са регламентирани възможните 

състояния, в които може да се намира едно спряно МПС или ППС. В действащото 

законодателство не е уреден термин „местодомуване“, поради което Общински съвет – 

Павликени няма правна възможност да използва този израз в подзаконов нормативен 

акт, тъй като не може да се установи по безспорен начин в кои случаи следва да се 

прилага разпоредбата. 

На следващо място в правната норма на чл. 22, ал. 1 от Наредбата е регламентирано, че 

на нарушителите на забраните се налагат следните административни наказания: 

1. на физическите лица-„глоба“ в размер от 50 до 500 лв;  

2. на едноличните търговци и юридическите лица-„имуществена санкция“ в размер 

от 50 до 5000 лв.  

В алинея 2 на чл. 22 от същата Наредба е предвидено, че при повторно нарушение се 

налагат следните административни наказания:  

1. на физически лица-„глоба“ в размер от 100.00 лв. до 1 000.00 лв; 

2. на еднолични търговци и юридически лица-„имуществена санкция“ от 100 до 10 

000 лв. 

Предвидените наказания в Закона за пътищата се различават съществено от тези в 

Наредба за опазване на обществения ред на териториите и елементите за обществено ползване 

на територията на Община Павликени. 

Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗП предвидената глоба за физически лица е в размер от 200 до 

500 лв. При повторно нарушение глобата е от 500 до 1000 лв. за нарушения: 

1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове 

без разрешение на администрацията, която управлява пътя; 
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2. паша на добитък и опожаряване на растителността; 

3. движение с непочистени от кал машини; 

4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение; 

5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното 

разпиляване; 

6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на 

пътя; 

7. влачене на дървета и други предмети; 

8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване. 

Съгласно чл. 53 от Закона за пътищата за нарушение на разпоредбите на чл. 25 от ЗП 

определения размер на глобата е в размер от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява 

престъпление за физическите лица. При повторно нарушение глобата е от 2000 до 7000 лв. 

Регламентиранят размер на имуществената санкция в Закона за пътищата на 

юридическите лица и едноличните търговци е в размер от 1000 до 5000 лв. При повторно 

нарушение имуществената санкция е в размер от 2000 до 7000 лв., съобразно разпоредбата на 

чл. 54 от Закона за пътищата 

Въведените глоби за един и същ вид нарушения с наредбата и закона съществено се 

различават. Различава се размера на глобите за повторност. Общински съвет - Павликени не 

урежда въпроси от местен характер, а преурежда вече уредени обществени отношения и 

то в противоречие с нормативен акт от по-висок ранг, а именно Закона за пътищата. 

Съгласно 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. 

Общински съвет - Павликени съществено е нарушил правилото на чл.8, чл. 15 от Закона 

за нормативните актове и чл. 76 от АПК, тъй като с Наредба за опазване на обществения ред на 

териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени не 

могат да се уреждат обществени отношения, регламентирани вече със закон (нормативен акт 

от по – висока степен), както и не трябва да противоречат на такъв нормативен акт. 

Предвид гореизложеното, Решение № 201, прието по Протокол № 14, от редовно 

заседание на Общински съвет – Павликени, проведено на 27.08.2020 г. се явява 

незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде върнато за ново обсъждане, като 

при повторното обсъждане на решението общинския съвет следва да съобрази разпоредбите на 

Закона за нормативните актове и Административнопроцесуалния кодекс. 

Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Павликени и 

Кмета на Община Павликени. 

 

 

ПРОФ. Д-Р  ЛЮБОМИРА  ПОПОВА   /П/ 
Областен управител на  

област Велико Търново 
 

 


