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Относно: Приемане на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на 

територията на Община Рила 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

С Решение №230/19.03.2009г. на Общински съвет, Община Рила е приета Наредба за 

организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Рила, която 

урежда специфични правила и задължения на Община Рила, на физически и юридически лица, свързани 

с организацията, управлението и безопасността на движението на водачите на пътни преводни средства, 

с животинска тяга и пешеходците на територията на общината. 

Към настоящия момент тече обжалване на Глава Девета „Паркиране на ППС, превозващи хора с 

трайни увреждания“ /чл.27а – чл.27г/  приета като нова с решение №158 по Протокол №18/31.07.2012г. 

на ОбС - Рила, а последващите изменения и допълнения в Главата са приети с решение №595 по 

Протокол №59/28.11.2018г. на ОбС - Рила. Претендира се  съществено нарушение на процедурата по 

приемане на Наредбата поради нарушаване на изискването по чл.8, т.3 от ЗИХУ /отм./ и чл.8, т.4 от ЗХУ 

за участие и даване на задължително становище на Агенцията за хората с увреждания при изготвяне на 

проекта за Наредба. 

Постановено е и съдебно решение , с което се отменя  Глава Девета „Паркиране на ППС, 

превозващи хора с трайни увреждания“, предвид обстоятелството , че не е дадено задължително 

становище по проекта на наредба преди приемането и от Общински съвет.  

В Решението на съда е изтъкнато , че не е спазено правилото по чл.26, ал.2 от ЗНА в редакцията, 

обнародвана в ДВ, бр.46/2007г. по повод обявяване на проекта за изменение на Глава девета от 

Наредбата от 2012г. Нормата на чл.26, ал.2 от ЗНА в посочената редакция е задължавала съставителят на 

проекта да го публикува на интернет страницата на общината, заедно с мотивите, като предостави на 

заинтересованите лица най-малко 14 дневен срок за предложения и становища по проекта. 



С писмо на Председателя на Общински съвет, Община Рила е поискано съгласуване на проекта 

на наредба от Агенция за хора с увреждания . С пимо РД-02-06-1-5/01.03.2022г. на Агенция за хора с 

увреждания , проекта на наредба е съгласуван. Съответно има забележки  и същите са коригирани. 

 

МОТИВИ за приемане на Наредба за организация и безопасност на автомобилното 

движение на територията на Община Рила– съгласно изискванията на чл.28 ал.2 от Закона за 

нормативните актове.  

I. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт:  

Настоящето предложение за Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение 

на територията на Община Рилае съобразено със закона регулиране на обществените отношения, 

засягащи широк кръг граждани и посетители на общината, както и хора с увреждания,  от единствения 

материално компетентен на подзаконово ниво орган, а именно Общински съвет- Рила. 

II. Цели, които се поставят: 

 Целите на този проект са: 

- синхронизиране на Наредбата с подзаконовата нормативна база на общината 

- справедливо определяне и регламентиране на нормативните изисквания, съобразно действащите 

законови разпоредби,   

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: 

Проектът на Наредбата не изисква нови финансови или други средства. 

IV. Очаквани резултати от прилагането: 

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са: 

– законосъобразност, 

– уеднаквяване на подзаконовата нормативна уредба; 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни 

разпоредби от по-висока степен, поради което, съответствието му с правото на Европейския съюз е 

предопределено от съответствието на законите. 

Доколкото настоящия проект има за предмет подзаконов нормативен акт, който подлежи на 

приемане от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на 

„Европейската харта за местното самоуправление”. В тази връзка Проектът е съобразен с чл. 3, т. 1 във 

връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление. 

Спазвайки разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

срок не по-кратък от от 30 /тридесет/ дни, от 02.03.2022г. до 04.04.2022г., на официалната интернет 

страница на Община Рила, е публикуван проекта на Наредба за организация и безопасност на 

автомобилното движение на територията на Община Рила. 

Предвид гореизложеното, предлагам следното:   



ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21, ал.2, предл.2  и чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация,  във връзка с чл.8 от Закон за нормативните актове, чл.76, ал.3,  чл.77 и чл.79, 

предл.2 и 3 от Административнопроцесуален кодекс  Общински съвет, Община Рила   

 

РЕШИ: 

§1. Приема Наредба за организацията и безопасността на автомобилното движение на 

територията на Община Рила. 

§2. Наредбата по т.1 от настоящото Решение отменя Наредба за организацията и безопасността 

на автомобилното движение на територията на Община Рила, приета с Решение № 230/19.03.2009 г.; изм. 

и доп. с Решение №143/28.06.2012г. изм.и доп. с  Р-е №158/31.07.2012 г;изм.с Р-е №273/31.01.2013 г.; 

изм.и доп. с  Р-е № 639/29.12.2014 г., доп. с  Р-е № 354/29.06.2017 г., изм. и доп. с Р-е№ 595/28.11.2018г 

на Общински съвет, Община Рила. 

  

Приложения:1. Писмо , вх. № РД-02-06-1-5/01.03.2022г. на Агенция за хора с увреждания. 

           2.Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове. 

           3.Справка по чл.26,ал.5 от Закона за нормативните актове 

             

 

 

 

 

 

Вносител, 

 

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 


