
^гЕЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК

ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
СТАРА ЗАГОРА

ЖАЛБА

ОТ
Цветан Илиев Павлов ЕГН постоянен адрес:

П Р О Т И В

чл. 15 ал. 3 т. 2 от Наредба №4 на общински съвет Казанлък за реда за спиране, престой и 
паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък

УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

Оспорвам пред Вас в законовия срок чл. 15 ал. 3 т. 2 от Наредба №4 на общински съвет 
Казанлък за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията 
на община Казанлък с искане за обявяването и за нищожна. Разпоредбата гласи:

Чл.15 (1) В зоните по чл.10,ал.1 се осигуряват фиксирани и обозначени със знак Д21- 
„Инвалид” места за безплатно паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с 
увреждания.

(2) (изм. с Решение № 335/29.12.2016 г.)На местата по ал. 1, могат да престояват само 
автомобили, снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. 
Картата задължително съдържа международния знак „Инвалид”. Тя трябва да бъОе 
поставена на предното стъкло на ППС, откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ 
видимостта на изображението отвън. “

(3) За издаване на карта по ал.2 се подава заявление до Кмета на общината, като се прилагат 
следните документи:

1. Копие от регистрационен талон на автомобила за удостоверяване на постоянния адрес и 
собствеността на автомобила;

2. Служебна бележка за липса на задължения към община Казанлък -  по образец;

3. Копие от платежния документ за внесената сума, определена, съгласно т. 2 на ал. 1;

4. Копие от Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.

Считам, че цитираната разпоредба противоречи на разпоредби на нормативни актове от 
по-висока степен, а именно чл. 76 ал.З от АПК, съгласно който общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат обществени отношения с местно значение съобразно 
нормативни актове от по-висока степен.

От анализа на оспорената разпоредба е видно, че са въведени ограничения по



отношение на лица, които имат текущи задължения към община Казанлък. Това по себе си води 
до ограничаване и въвеждане на тежести при административното регулиране и 
административния контрол. По смисъла на тази норма издаваните актове от общинските 
съвети имат вторичен характер спрямо законите, по- висока степен на конкретизация и 
ограничено териториално значение. В процесния случай с оспорената разпоредба общински 
съвет е създал нова, неуредена от по-висок по степен нормативен акт правна уредба, с приемане 
като задължителна предпоставка за издаване на карта за преференциално паркиране на МПС 
превозващи хора с увреждания, където е въведен режим на кратковременно паркиране, липса 
на задължения към община Казанлък. С тази нормативна регламентация индиректно общински 
съвет Казанлък е уредил начин на събиране на свои вземания от граждани на общината, който 
не е съответен на възприетия от ЗМДТ ред. Съгласно чл. 4 от ЗМДТ установяването, 
обезпечаването и събирането на местни данъци се извършва от служители на общинска 
администрация по реда на ДОПК. По аргумент на чл. 96 от ЗМДТ по същия ред се извършва 
администрирането и на местните такси. Облеченото в нормативна форма по-различно 
разбиране на този принцип е проява на несъответствие между процесния акт като подзаконов 
такъв с по-високия по степен.

Жител съм на община Казанлък, тъй като притежавам постоянен адрес:
___А Потърпевш съм от оспорената нормативна разпоредба, тъй като:

Със свое заявление вх. № 94-Ц-12-1 / 05.04.2018 г. съм поискал от кмета на Община 
Казанлък издаване на карта за преференциално паркиране на МПС превозващи хора с 
увреждания, където е въведен режим на кратковременно паркиране. Получих изричен отказ на 
Община Казанлък, обективиран в писмо писмо ка зам. кмета на Община Казанлък изх. № 94-Ц- 
12-1 / 05.04.2018 г. за извършване на административна услуга - издаване на карта за 
преференциално паркиране на МПС превозващи хора с увреждания, където е въведен режим на 
кратковременно паркиране съгласно чл. 15 от Наредба №4 на общински съвет Казанлък, поради 
неплатени данъчни задължения, като съм обжалвал същия като изцяло незаконосъобразен в 
законовия срок пред Административен съд Стара Загора.

Сама по себе си разпоредбата на чл. 15 ал. 3 т. 2 от Наредба №4 на общински съвет 
Казанлък противоречи на разпоредби от по-висока степен, а именно чл. 76 ал.З от АПК, чл. 4 и 
чл. 96 от ЗМДТ, като в този смисъл се явява нищожна.

В случая с разпоредбата на чл. 15 ал. 3 т. 2 от Наредба №4 на общински съвет Казанлък 
за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община 
Казанлък се въвежда ограничение на кръга от лицата, които могат да подават заявления, като от 
това право се лишават лицата, които имат текущи задължения към общината.

Предвид изложените съображения Ви

М О Л Я

Да образувате съдебно производство за обжалване на чл. 15 ал. 3 т. 2 от Наредба №4 на 
общински съвет Казанлък за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства 
на територията на община Казанлък, като обявите нищожността му като незаконосъобразен и 
противоречащ на посочените по-горе нормативни актове от по- висока степен.

Моля, да ми бъдат присъдени направените по делото разноски.



ИСКАНЕ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВА:
Моля, да задължите общински съвет Казанлък да представи Наредба№ 4 за реда за 

спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
Моля, да задължите община Казанлък да представи преписката по заявление вх. 94-Ц- 

12-1/ 05.04.2018 г. съм поискал от кмета на Община Казанлък издаване на карта за 
преференциално паркиране на МПС.

V
ПРИЛОЖЕНИЕ: писмо на зам. кмета на Община Казанлък изх. № 94-Ц-12-./ 

05.04.2018 г. \
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до
Г-Н ЦВЕТАН ИЛИЕВ ПАВЛОВ

Относно: Заявление с вх. № 94-Ц-12-1/ 05.04.2018 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАВЛОВ,

В Община Казанлък е подадено заявление с Вх.№ 94-Ц-12-1/05.04.2018 от Ваше 
име за издаване на карта за преференциално паркиране на МПС превозващи хора с 
увреждания, където е въведен режим на кратковременно паркиране, съгласно чл.15 от 
Наредба №4 на Общински съвет град Казанлък.

Бихме желали да Ви информираме, че не можем да издадем исканата от Вас 
карта за преференциално паркиране на хора с увреждания, поради това, че данъчните 
Ви задължения към Община Казанлък са на стойност 3970,27лева. Съгласно чл.15 ал.З 
от Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на 
територията на Община Казанлък на Общински съвет град Казанлък, изискването е 
лицата да представят служебна бележка за липса на задължения към Община Казанлък. 
Следователно, след като имате непогасени данъчни задължения към Община Казанлък, 
не може да Ви бъде издаден горепосочения документ, осигуряващ правото Ви на 
придвижва
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Ьраструктура и транспорт


