
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 
30-дневен срок, считано от 06.02.2017 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 нормативни актове от по-висока 
степен. 

2. Необходимост от привеждане на разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане 
и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията 
на община Кричим с разпоредбите на специалните закони и по-конкретно със Закона за 
закрила на детето, Закона за движение по пътищата, Закона за здравето, Закона за 
административните нарушения и наказания, Закон за защита на потребителите, Закон 
за управление на етажната собственост, Закон за защита от шума в околната среда, 
Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон на събранията, митингите и 
манифестациите и др.  

ІІ. Цели, които се поставят:  
1. Проектът има за цел да приведе подзаконовия нормативен акт, приет от 

Общински съвет в съответствие със законодателството в Република България. 
2. Създаване на административно-наказателни разпоредби, съответстващи на 

нормативните актове от по-висока степен и гарантиращи изпълнението на Наредба № 1 
на територията на община Кричим. 

ІІІ. Очаквани резултати: 

1. Чрез прилагането на измененията на Наредбата ще се уеднаквят прилаганите 
санкции, предвидени в административно-наказателните разпоредби в Наредба № 1 и 
съответните такива в специалните закони.   

2. Наличието на местна наредба регламентираща поддържането и опазването на 
обществения ред на територията на община Кричим, ще бъде предпоставка за 
недопускане на нарушения 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 административно-наказателна отговорност, изразяваща се в 
заплащането на глоби от тяхна страна.  

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.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
нормативните актове, във връзка с чл. 75 - 79 от АПК, в изпълнение на чл. 45, ал. 1, ал. 
2 и ал. 3 от Закона за закрила на детето, чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, чл. 177, 
ал. 2; чл. 178, ал. 1, т. 3 и чл. 178е от Закона за движение по пътищата, чл. 13, във 
връзка с чл. 15 от ЗАНН, чл. 218, ал. 1 и ал. 4 от Закона за здравето, чл. 417 и чл. 420а 
от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет при община Кричим, 

ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 
община Кричим, както следва:    

§ 1. Изменя и допълва чл. 6, т. 20, както следва:
„чл. 6, т. 20. Тютюнопушенето на следните открити обществени места: 

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, 
училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални 
услуги за деца; 

2. площадките за игра; 
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици; 
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и 

културни прояви.“ 



§ 2. Създава нова точка 20а към чл. 6, както следва:

„чл. 6, т. 20а. Тютюнопушенето в закритите обществени места и в помещенията 

с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със 
спомагателно и обслужващо предназначение.“

§ 3. Отменя чл. 12, ал. 5, т. 3 от наредбата. 

§ 4. Изменя чл. 75, ал. 1, ал. 4 и ал. 5, както следва:
Чл. 75. Забранява се: 
(1) Паркирането на превозни средства по паркове, градини, детски площадки, 

площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън 
разрешените за това места. 

(4) Ремонтирането на път, поставянето на съоръжения или трайни знаци за 
паркиране на превозни средства, съоръжения за намаляване на скоростта върху улици, 
тротоари, площади и паркинги, без да е взел мерки за осигуряване на безопасността на 
движението; 

(5) Завземането, ограждането, поставянето на кашпи, вериги, ленти и/или други 
предмети и съоръжения върху уличните платна, и/или тротоари, както и заграждането 
им с бариери освен в случаите когато има разрешение от общинската администрация; 

§ 5. Изменя чл. 79, както следва:
Чл. 79. Длъжностните лица по чл. 77 от Настоящата Наредба при неизпълнение 

на възложените им задължения се санкционират по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

§ 6. Изменя чл. 83, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, както следва:
Чл. 83 (1) Който наруши забраната по чл. 6, т. 20 и т. 20а, чл. 11, ал. 1, т. 1, т. 2 и 

т. 3, чл. 16, ал. 4, свързана с продажба на алкохолни напитки, чл. 71, т. 2 и т. 3, се 
наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 
500 до 1000 лв. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената 
санкция е от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 3000 лв. За 
нарушения, извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размер 
от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв. 

(2) Който наруши забраната по чл. 16, ал. 4, свързана с рекламиране на 
алкохолни напитки в нарушение на чл. 55, ал. 1 и 2 от Закона за здравето, се наказва с 
глоба от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв. Когато 
нарушението е извършено от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в 
размер от 3000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 30 000 лв. Когато 
нарушението е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в 
размер от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение - от 30 000 до 50 000 лв. 

(3) Нарушенията по ал. 1 и ал. 2 се установяват с актове, съставени от 
държавни здравни инспектори от регионалните здравни инспекции и/или от държавни 
здравни инспектори от Министерството на здравеопазването, а наказателните 
постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция, съответно 
от министъра на здравеопазването. 

§ 7. Изменя чл. 84, както следва:
Чл. 84 (1) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за 

дете, което наруши чл. 6, т. 8, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 



500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 
лв. 

(2) Собственик (управител) на питейно и увеселително заведение и търговски 
обект, който наруши забраната по чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 14, ал. 2, т. 1, като допусне от 
22,00 ч. до 6,00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 6, т. 8,
се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно 
нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв. 

(3) Нарушенията по ал. 1 и ал. 2 се установяват с акт от полицейските органи, а 
наказателното постановление се издава от директора на областната дирекция на 
Министерството на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице. 

§ 8. Създава чл. 85 нов, както следва: 
Чл. 85 (1) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим 

на етажна собственост, който не изпълни задълженията си по чл. 18, ал. 2, се наказва с 
глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 
350 лв., когато е юридическо лице. 

(2) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим 
на етажна собственост, който наруши или не изпълни задълженията си по чл. 6, т. 4 и 
чл. 18, ал. 5, и ал. 6, като с действията си наруши правилата за вътрешния ред в 
етажната собственост и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите 
собственици и/или ползватели и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е 
физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо 
лице. 

(3) Член на управителен съвет (управител), член на контролен съвет 
(контрольор), който наруши или не изпълни задълженията си по чл. 18, ал. 3, т. 1, се 
наказва с глоба от 300 до 1000 лв. 

(4) Председател на управителен съвет (управител), който наруши или не 
изпълни задълженията си по чл. 18, ал. 3, т. 2 и не заявява за вписване обстоятелства, 
подлежащи на вписване в публичния регистър по чл. 44 от ЗУЕС, както и промените в 
тях, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. 

§ 9. Създава чл. 86 нов, както следва: 
Чл. 86. За нарушение на разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 3 на виновните лица се 

налага глоба в размер от 100 до 300 лв., а на едноличните търговци и юридическите 
лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай. 

§ 10. Създава чл. 87 нов, както следва: 
Чл. 87. Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение 

по чл. 49, ал. 1 и ал. 2, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение 
- от 1000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или 
едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при 
повторно нарушение - от 2000 до 10 000 лв. 

§ 11. Създава чл. 88 нов, както следва: 
Чл. 88. Който наруши забраната по чл. 50, ал. 1 и ал. 2, се наказва с глоба от 300 

до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв. Когато нарушението е 
извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена 
санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв. 

§ 12. Създава чл. 89 нов, както следва: 



Чл. 89. Граждани и длъжностни лица, които нарушат забраните, предвидени в 
Раздел Шести, с което нарушат установения ред и гаранциите за организиране и 
провеждане на събрания, митинги или манифестации, се наказват с глоба от 50 до 300 
лв., ако не подлежат на по-тежко наказание. 

§ 13. Създава чл. 90 нов, както следва: 
Чл. 90. Който наруши забраната по чл. 75, ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 200 

лева.  

§ 14. Създава чл. 91 нов, както следва: 
Чл. 91. Който наруши забраната по чл. 75, ал. 2, като премахне, премести и 

повреди или унищожи поставен на пътя пътен знак, без да е създадена опасност за 
живота или имуществото на трети лица, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при 
повторно нарушение – с глоба в размер от 300 до 1500 лева. 

§ 15. Създава чл. 92 нов, както следва: 
Чл. 92. Който наруши забраната по чл. 75, ал. 4, като нареди да се ремонтира път 

или да се постави съоръжение или препятствие по него, без да е взел мерки за 
осигуряване на безопасността на движението, се наказва с глоба от 2000 до 7000 лв. 

§ 16. Създава чл. 93 нов, както следва: 
Чл. 93. Който наруши разпоредбите от настоящата наредба, непредвидени в 

тестовете на чл. 83, чл. 84, чл. 85, чл. 86, чл. 87, чл. 88, чл. 89, чл. 90, чл. 91 и чл. 92, се 
наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 
100 до 200 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание. За нарушения, извършени от 
юридически лица или едноличен търговец, се налагат имуществени санкции в размер 
от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение - от 200 до 400 лв., ако не подлежат на по-
тежко наказание. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 
община Кричим, приета с Решение № 127, взето с протокол № 13 от 26.02.2013 г. на 
Общински съвет - Кричим, изменена с Решение № 28, взето с Протокол № 4 от 
27.01.2016 г. на редовно заседание на Общински съвет - Кричим, е приета с Решение № 
………, взето с протокол № …….. от ……………….. година, и влиза в сила от датата на 
влизане в сила на решението за приемането й. 

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим. 


