
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Пловдив 

 
 
Изх. № АК-01-91/30.04.2018 г. 

 

ДО 

Г-Н ГАТЬО СУЛТАНОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ХИСАРЯ 

 

КОПИЕ ДО 

Г-ЖА ПЕНКА ДОЙКОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 

 

На Ваш изх. № 194/24.04.2018 год. 

    

            

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

             УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  КМЕТ, 

             

             На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за 

законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/, констатирах незаконосъобразност на Решение № 503, взето с Протокол № 58 от заседание на 

Общински съвет – Хисаря, проведено на 17.04.2018 г., в частта му по т. 3. 

            Решение № 503, взето с Протокол № 58 от заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 

17.04.2018 г., в частта му по т.3, е незаконосъобразно поради съществено противоречие с 

материалноправните разпоредби, разписани в Закона за нормативните актове (ЗНА) и Указ № 883 от 

24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове. 

            С т. 1 на Решение № 503, взето с Протокол № 58 от заседание на Общински съвет – Хисаря, 

проведено на 17.04.2018 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, 

престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Хисаря. В т.3 на решението е 

изложено, че се приема, „Навсякъде в Наредбата, където се визира думата „такса“, да се замени с 

думата „цена“. Решението е взето по Докладна записка № 61-00-48/23.02.3018 г. с вносител инж. Пенка 

Дойкова – кмет на община Хисаря. Решението е гласувано с мнозинство от 16 гласа „ЗА“ от общ брой на 

общинските съветници – 17, с приложен поименен списък.  

           По силата на законова делегация, общинският съвет е оправомощен в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) да приема правилници, наредби, решения и 

инструкции по въпроси от местно значение. Изменението, съотв. допълнението на действаща наредба, 

следва да бъде извършено посредством нормативен административен акт, в случая Наредба за изменение 

и допълнение. Отменящият, изменящият или допълващият акт трябва да е от вида и степента на отменения, 
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изменения или допълнения акт, а строежът и формулирането на разпоредбите трябва да бъдат съобразени 

с указа по прилагане на ЗНА (чл. 7, ал. 3 ЗНА).  

            Съобразно разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за 

нормативните актове, изменянето на член или на негови подразделения става с нова редакция на 

изменяния текст и се формулира в отделен параграф за всеки член. Съгл. ал. 2, когато се заменя или 

заличава една и съща дума или израз в един или няколко члена, хипотеза, която е релевантна към 

настоящия случай, в отделен параграф се посочват новата или заличената дума или израз, както и 

членовете, в които те се заменят или заличават, ако това не се отнася за всички членове. 

            С приемането на т. 3 на Решение № 503, взето с Протокол № 58 от заседание на Общински съвет – 

Хисаря, проведено на 17.04.2018 г., органът не е спазил цитираните разпоредби, което на свой ред е 

основание за незаконосъобразност на акта в посочената част. Общински съвет – Хисаря е следвало да 

включи текста на т. 3 като параграф на Наредбата за изменение и допълнение, при формулировка 

съответстваща на правилото на чл. 50, ал. 2 от Указа. 

            Предвид гореизложените фактически и правни съображения и на основание чл.45, ал.4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам в законовия 7-дневен срок за ново 

обсъждане, респ. отмяна  в Общински съвет -  Хисаря Решение № 503, взето с Протокол № 58 от заседание 

на Общински съвет – Хисаря, проведено на 17.04.2018 г. в частта му по т. 3, като незаконосъобразно в 

посочената част. 

           На основание чл.45, ал.7 от ЗМСМА  Ви указвам, че следва да преразгледате в 14-дневен срок от 

получаване на настоящото писмо решението в съответната част, в противен случай ще са налице основания 

да оспорим същото по съдебен ред. 

 

С уважение, 

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 

Областен управител на област Пловдив 
 

/П/ 

 

http://www.pd.government.bg/

