
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБА  №  1  ЗА  ПОДДЪРЖАНЕ  И  ОПАЗВАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  РЕД, 
ЧИСТОТАТА  И  ОБЩЕСТВЕНОТО  ИМУЩЕСТВО  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА 
ОБЩИНА КРИЧИМ. 

На  основание  чл.  21,  ал.  2  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 
АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Кричим в регламентирания 
14дневен срок, считано от 28.12.2015 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на 
становища,  предложения  за  изменение,  допълнение,  и  възражения  по  проект  на 
Наредбата  за  изменение  и  допълнение  на Наредба №  1  за  поддържане  и  опазване  на 
обществения  ред,  чистотата  и  общественото  имущество  на  територията  на  община 
Кричим. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
към проекта на Наредба № 1 прилагаме съответните мотиви, както следва: 

І. Причини, които налагат приемането на Наредбата за изменение и допълнение 
на  Наредба  №  1  за  поддържане  и  опазване  на  обществения  ред,  чистотата  и 
общественото имущество на територията на община Кричим: 

1. Необходимостта от приемането на измененията в наредбата е да се приведат 
разпоредбите й в съответствие с конкретни текстове от Закона за закрила на детето. 

2.  Необходимост  от  ясно  регламентиране  на  задълженията  на  родителите, 
настойниците,  попечителите  или  другите  лица,  които  полагат  грижи  за  дете,  да  го 
придружават  на  обществени  места  след  20,00  часа,  ако  детето  не  е  навършило  14 
годишна възраст, съответно след 22,00 часа, ако детето е навършило 14 години, но не е 
навършило 18 години, а ако родителите, настойниците, попечителите или другите лица, 
които  полагат  грижи  за  дете,  не  могат  да  го  придружат,  са  длъжни  да  осигурят 
пълнолетно  дееспособно  лице  за  негов  придружител  на  обществени места  след  22,00 
часа, ако детето е навършило 14 години, но не е навършило 18 години на територията 
на община Кричим по смисъла на чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от специалния Закон за закрила на 
детето. 

ІІ. Цели, които се поставят: 
1. Проектът има за цел да приведе подзаконовите нормативни актове, приети от 

Общински съвет в съответствие със специалните закони, третиращи законодателството 
в областта на закрила на детето. 

2.  Създаване  на  подробно  разписан  и  регламентиран  административен  ред  по 
отношение изпълнението на Наредба № 1 на територията на община Кричим. 

ІІІ. Очаквани резултати: 

1.  Чрез  прилагането  на  измененията  на  Наредбата  ще  се  установят  ясни, 
общодостъпни  правила и норми по отношение прилагането на разпоредбите на Закона 
за закрила на детето и поддържането и опазването на обществения ред на територията 
на община Кричим. 

2. Наличието на местна наредба регламентираща поддържането и опазването на 
обществения  ред  на  територията  на  община  Кричим,  ще  бъде  предпоставка  за 
недопускане пребиваването на деца без придружители след 20,00 часа, ако детето не е 
навършило 14годишна възраст, съответно след 22,00 часа, ако детето е навършило 14 
години, но не е навършило 18 години, на обществени места на територията на община 
Кричим и стриктно спазване на българското законодателство.



ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата за изменение 
и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата 
и общественото имущество на територията на община Кричим. 

Прилагането  на  новите  текстове  на  Наредбата  не  е  свързано  с  разходване  на 
допълнителни финансови средства от бюджета на Общината. Контрола по прилагането 
на  подзаконовите  нормативни  актове на Общински  съвет Кричим,  се  осъществява от 
определени  за  това  служители на  община Кричим, в  рамките на  техните  задължения. 
Вследствие на осъществения контрол и неспазването на разпоредбите на Наредба № 1, 
нарушителите  носят  административнонаказателна  отговорност,  изразяваща  се  в 
заплащането на глоби от тяхна страна. 

Финансовото обезпечаване на  дейността и  задълженията на Община Кричим и 
на  Общински  съвет  Кричим  е  предвидено  и  гласувано  с  приемането  на  бюджета  на 
Община Кричим за 2016 година. 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз. 
Тенденциите  в  местното  самоуправление  и  местната  администрация  са  най 

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта 
е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички 
особености  на  местните  структури  с  оглед  задоволяването  на  потребностите  на 
населението по места  чрез  ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият 
проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 е с предмет на подзаконов нормативен 
акт,  който  подлежи  на  издаване  на  основание  чл.  21,  ал.  2  от  Закона  за  местното 
самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното 
самоуправление,  то  приложими  са  разпоредбите  на  Европейската  Харта  за  местно 
самоуправление. 

Приложение:  ПРОЕКТ  НА  НАРЕДБА  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПЪЛНЕНИЕ  НА 
НАРЕДБА  №  1  ЗА  ПОДДЪРЖАНЕ  И  ОПАЗВАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  РЕД, 
ЧИСТОТАТА  И  ОБЩЕСТВЕНОТО  ИМУЩЕСТВО  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА 
ОБЩИНА КРИЧИМ.


