
Мотиви 
 

към Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за   управление на 

общинските пътища в Община Калояново 

 

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, след 

публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, 

Община Калояново приема предложения и становища относно Проект за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне размера  на местните данъци 

в   Община Калояново. 

на e-mail: kaloianovo@mail-bg.com или в деловодството на адрес: с. Калояново, 

пл. „Възраждане” № 6 , в срок до 28.06.2017 г. 

 

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви 

представяме следните Мотиви към Проект за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Калояново . 

 

 

 

1.Причини, които налагат приемането 

 

В Община Калояново е пристигнал протест от Окръжна прокуратура – гр. 

Пловдив, относно Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община 

Калояново. Атакуват се като незаконосъобразни чл.1 ал.2, чл.30 ал.1 и чл.31 

ал.1и ал.2. 

 С разпоредбата на чл.1, ал.2 от Наредбата се установява изключение за 

три категории пътища, по отношение на които наредбата е неприложима, а 

именно: „1. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи; 

2. горските пътища; 3. частните пътища“. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за 

пътищата, който урежда идентични обществени отношения, той не се прилага 

освен за посочените три категории и за „улиците в населените места и 

селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са 

участъци от републикански или общински пътища“. 

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗНА законът е нормативен акт, който урежда първично 

или въз основа на Конституцията обществени отношения. 

 С разпоредбата на чл.30, ал.1 от Наредбата за физически лица, нарушили 

забраната за строителство в ограничителните зони е предвидена глоба в размер 

от 300 до 2000 лв. От друга страна нормата на чл. 53, ал.1 от ЗП предвижда глоба 

в размер от 1000 до 5000 лв. за физически лица, нарушили забраната за 

строителство в ограничителните зони. Установява се, че санкцията, предвидена в 

местната наредба е по-лека – с по-нисък минимум и максимум, в сравнение в 

акта от по-висока степен – Закона за пътищата. По аналогичен начин, при 

повторно нарушение по ал.2 на чл.30 от наредбата санкцията (в размер от 500 до 



3000 лв.), предвидена в местната наредба е по-лека – с по-нисък минимум и 

максимум, в сравнение с установената в чл.53, ал.2 от ЗП (от 2000 до 7000 лв.) 

На следващо място разпоредбата на чл.30, ал.1, т.5 от Наредбата предвижда 4 

вида (по букви „а“, „б“, „в“, „г“) дейности, за които се налага глоба при 

извършването им в обхвата на пътя без разрешение на администрацията, 

управляваща пътя. От своя страна чл.53, ал.1, т.5 от ЗП предвижда 2 вида (по 

букви „а“, „б“) дейности, за които се налага глоба при извършването им в 

обхвата на пътя без разрешение на администрацията, управляваща пътя. Другите 

дейности по буква „в“ и „г“ /в) откриване на нови и ремонт на съществуващи 

крайпътни обекти за обслужване на пътници и превозни средства и изграждане 

на пътни връзки към тези обекти или към съседни имоти; г) изграждане на 

рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали/ са отменени с 

изменението на ЗП с ДВ бр.39 от 2011 г. 

В разпоредбата на чл.31, ал.1 и ал.2 от общинската наредба е предвидено за 

нарушения на чл.29 и чл.30, извършени от юридически лица и търговци налагане 

на имуществена санкция от 1000 до 5000 лв, а при повторно нарушение от 2000 

до 7000 лв. От друга страна в чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗП са предвидени отделни 

санкции за нарушение на чл.52 от ЗП, като на юридическите лица и на 

едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 

лв, а при нарушения по чл.53 от ЗП – в размер от 3000 до 8000 лв. В ал. 2 на 

същия член е предвидено при повторно нарушение по чл.52 от ЗП имуществена 

санкция в размер от 2000 до 7000 лв, а по чл. 53 – в размер от 4000 до 12 000 лв. 

Налице е несъответствие на местната наредба и ЗП, тъй като в чл. 31, ал.1 и ал.2 

от наредбата са предвидени идентични санкции при всички хипотези на 

нарушения, извършени от юридически лица и еднолични търговци. Посоченото 

се явява незаконосъобразно. 

 

2. Целите, които се поставят. 

 

Осигуряване на съответствие на наредбата с изискванията на 

законодателството на Република България. 

 

3. Очаквани резултати. 

 

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото 

законодателство в Република България; 

  Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при 

определяне размера на местните данъци на територията на общината; 

Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра 

информираност на местната общност; 

 

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

Наредбата. 

 



За прилагането на Наредба не са необходими допълнителни финансови 

средства. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото 

на Република България: 

 

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне размера  на местните данъци в   Община Калояново е разработен в 

съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно 

самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви 

на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на 

основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското 

законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност 

и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на 

целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата. 


