
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 

    

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във 

връзка с чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона на нормативните актове, чрез настоящето 

публикуване Общински съвет Николаево уведомява за изготвен 
 

 

Проект  
за отмяна на Наредба № 27, за издаване на карти за паркиране на 

превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на 

територията на Община Николаево, приета с Решение №195 от 31.10.2017 

г. на Об С Николаево. 

 

 
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на 

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.07.2020 г. до 

24.08.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект и мотивите към него, 

касаещи отмяна на Наредба№ 27, за издаване на карти за паркиране на превозни 

средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на 

Община Николаево.  

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – 

Николаево, на адрес: гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9, ет. 2, ст. 2 или на 

еmail: obsavet@nikolaevo.net  
 

 

МОТИВИ 
 

към проект за отмяна на Наредба№ 27, за издаване на карти за 

паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с 

увреждания на територията на Община Николаево.  

 

 
В Общински съвет Николаево е постъпила жалба от Фондация „ГРИНБЕРГ“ с 

адрес гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53, ет. 1, офис 1, относно: обжалване на 

Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от 

или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево, като смята, 

че същата е незаконосъобразна, защото е приета при съществено нарушение на 

административнопроизводствените правила – основание за нейното оспорване по чл. 

146, т.3 от АПК. 

mailto:obsavet@nikolaevo.net


Към момента на приемането на Наредба №27  на Об С Николаево е в сила 

Законът за интеграция на хората с увреждания (Обн. ДВ бр.81 от 17.09.2004 г.), в сила 

от 01.01.2005 г., отменен с § 2 от ПЗР на Закона с хората с увреждания (Обн. ДВ бр.105 

от 18.12.2018 г.), в сила от 01.01.2019 г. 

„Член 8 Агенцията за хората с увреждания осъществява изпълнението на 

държавната политика за интеграция на хората с увреждания, като:  

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) участва и дава задължително 

становище при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с хората с 

увреждания;“ 

От текста на чл.8, т. 4 от действалия към момента на приемане на общинската 

наредба Закон за интеграция на хората с увреждания е видно, че Наредбата е следвало 

задължително да бъде съгласувана с Агенция за хората с увреждания, която 

осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с 

увреждания и в случая е следвало да даде задължително становище по проекта на 

Наредбата. 

Такова становище не е търсено, не е и давано. 

Затова по изложените мотиви, се налага да се отмени като незаконосъобразна 

Наредба №27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от 

или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево (приета с 

Решение №195/31.10.2017 г.) 

II. Цели, които се поставят с изменение на Наредбата. 

- Съответствие между разпоредбите в Наредба №27, за издаване на карти за 

паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на 

територията на Община Николаево и разпоредбите на Закон за интеграция на хората с 

увреждания и Конституцията. 

 

III. Очаквани резултати от прилагането 

 - Избягване на противоречието между разпоредбите на местния подзаконов 

нормативен акт, със аналогичните такива в Закона за интеграция на хората с 

увреждания. 

 - Приемане на законосъобразни решения от Об С Николаево. 

 - За прилагане на Проекта за изменение на Наредбата не са необходими 

финансови и др. средства.  

 

 

Всичко гореизложено налага отмяна Наредба № 27 за издаване на 

карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи 

лица с увреждания на територията на Община Николаево, 
 

 

ПРОЕКТ 

за отмяна на Наредба № 27 

за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани 

от или превозващи лица с увреждания на територията на Община 

Николаево, 
 

 



 

Юсеин Юсменов  

Председател на Об С Николаево 
 


