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ОТНОСНО:  Предложение от Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при 
община Кричим, относно приемане 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 
Вносител:  Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при община Кричим. 
Докладва:  Анка Хаджиева  – Председател на Общински съвет при община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

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, 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, във връзка с чл. 26, ал. 3 и 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, 

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 
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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. 
§ 2. 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 № 343, взето с протокол № 42 от 20.12.2018г. на 
Общински съвет при община Кричим. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания, на 
основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3, чл. 28, ал. 1 
и ал. 2 от ЗНА, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК, във 
връзка с чл. 26, ал. 3 и чл. 39, ал. 2 от ЗАНН, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
вероизповеданията, като взе предвид мотивите и фактическите и правни основания в 
Предложение с вх. № РД-01-08-284/11.12.2018 год. от Председателя на Общински съвет 
при община Кричим, положителните становища на постоянните комисии към ОбС – 
Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, и с цел създаване 
на предпоставки чрез актуализация местната Наредба да се приведе в съответствие с 
нормативни актове от по-висока степен на действащото национално законодателство. 

.

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

               Председател на ОбС:……………. 
                                   / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


