
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ 

 

От: ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ в качеството си на 

общински съветник от състава на ОбС Горна Оряховица и 

Председател на Общински съвет Горна Оряховица 

 

Относно: Изменение на Наредба за организация и безопасност на 

движението в община Горна Оряховица 

 

Мотиви: В деловодството на ОбС Горна Оряховица е постъпил протест от 

Окръжна прокуратура Велико Търново, срещу Наредбата за организация и 

безопасност на движението в община Горна Оряховица приета с Решение 

№531 от Протокол №48/25.02.2010 г. на Общински съвет гр. Горна 

Оряховица /НАРЕДБАТА/. В него протестиращата прокуратура изразява 

становище за незаконосъобразност на разпоредби от Наредбата, а именно: 

чл.6, ал.1, чл.10, ал.2 в частта относно паркирането, чл.17, ал.2, чл.20, ал.3 

и чл.21, ал.4 и предлага да бъдат отменени по следните съображения: 

посочените разпоредби от Наредбата не доуреждат обществени отношения 

от местно значение, а преповтарят такива, първично уредени в нормативни 

актове от по – висока степен, като предвидената за това санкция 

противоречи на законово определената. Поради това местният орган на 

самоуправление е излязъл извън рамките на дадената му делегация по 

ЗМСМА и без да разполага с предоставеното от закон правомощие е 

преуредил регламентирани вече обществени отношения, като приетите от 

него разпоредби противоречат на тези от нормативни актове с по – висок 

ранг. Липсата на компетентност на органа, издал акта, какъвто е 

настоящият случай, винаги е основание за нищожност, а противоречието с 

норми от по – висш порядък – за незаконосъобразност. 

 Досежно горните съображения изложени в протеста ВТОП считам, 

че същите следва да бъдат уважени и предлагам на ОбС Горна Оряховица 

да да вземе следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23, вр. с ал.2 и ал.3 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с Протест 

рег.инд.№ 254/19.06.2017г. на ОбС Горна Оряховица от Окръжна 

прокуратура Велико Търново, Общински съвет Горна Оряховица изменя 

Наредбата за за организация и безопасност на движението в община Горна 



Оряховица приета с Решение №531 от Протокол №48/25.02.2010 г. на 

Общински съвет гр. Горна Оряховица по следния начин: 

Отменя ал.6, ал.1, чл.10, ал.2 в частта относно паркирането, чл.17, 

ал.2, чл.20, ал.3 и чл.21, ал.4 от Наредба за организация и безопасност на 

движението в община Горна Оряховица. 

 

Прилагам: Протест на ВТОП с рег.инд.№ 254/19.06.2017г. на ОбС 

Горна Оряховица. 

 

 

Изготвил, 

Адвокат Иван Илиев Илиев: 

 

Председател на Общински съвет 

Горна Оряховица, 

Даниел Георгиев Костадинов: 


