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МОТИВИ и 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. 3 и чл. 28, ал. 2от 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 09.11.2018 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. 

Предложения, препоръки и др. по проекта на Наредбата могат да подавани в 
деловодството на Общински съвет при община Кричим или на e-mail: 
kmet_krichim@abv.bg; obs_krichim@abv.bg

МОТИВИ: 

Във връзка с извършен преглед по законосъобразност на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на 
територията на община Кричим и констатираните несъответствия с нормативни актове 
от по-висока степен, се налага приемането на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1. В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните 
актове, към проекта прилагаме съответните мотиви, както следва: 

І. Причини, които налагат приемането 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: 

1. Необходимост от изменения в действащата към момента Наредба № 1, с цел 
привеждането на част от 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 
вероизповеданията и Закона за административните нарушения и наказания.  

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

със законодателството в Република България. 
2. Създаване на административни и 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 синхронизират и 
уеднаквят прилаганите санкции и материалните норми, предвидени в разпоредбите на 
Наредба № 1 и съответните такива в специалните закони.   
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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.  

Фактически основания: необходимост от изменение и допълнение на местен 
нормативен документ, който да регламентира поддържането и опазването на 
обществения ред на територията на община Кричим, в съответствие с действащите в 
тази област нормативни актове от по-висока степен. 

Правни основания: На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и 
чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на 
чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК, в изпълнение на чл. 39, ал. 2 от Закона за 
административните нарушения и наказания, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
вероизповеданията. 

ПРОЕКТ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона 
за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 
АПК, в изпълнение на чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и 
наказания, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за вероизповеданията, Общински съвет при 
община Кричим 



3

РЕШИ: 

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. 7, ал. 1, както следва:
„чл. 7, ал. 1. Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от 

представители на вероизповедания, когато са насочени срещу националната сигурност, 
обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други 
лица. Религиозните общности и институции, както и верски убеждения, не могат да се 
използват за политически цели.“

§ 2. Изменя чл. 80, както следва:

„чл. 80. За маловажни случаи на административни нарушения на наредбата, 
установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, 
овластените контролни органи налагат на място глоби в размер от 10 до 50 лв. За 
наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния 
орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и 
размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е 
съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска 
администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати 
доброволно глобата.“

§ 3. Изменя чл. 81, ал. 1 и ал. 3, както следва:

„Чл. 81. Ал. 1 За административни нарушения, извършени от малолетни лица, 
които не са навършили 14 години, непълнолетни от 14 до 16 години и поставени под 
пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, 
които съзнателно са допуснали извършването им. 

Ал. 3. За административни нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни 
лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите 
или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.“ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим. 
 Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 
община Кричим е приета с Решение № ………, взето с протокол № …….. от … г. на 
заседание на Общински съвет при община Кричим. 

ВНОСИТЕЛ НА ПРОЕКТА: Анка Хаджиева - Председател на Общински съвет Кричим 


