
 

М О Т И В И 

КЪМ ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА 

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО  

I. Причини и мотиви за приемане на Наредбата 

    Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ всеки общински 

съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните 

актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с 

местно значение.Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-

висока степен се прилага по-високият по степен акт. 

    Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), кметът на общината отговаря за 

опазването на обществения ред, а съгласно чл. 17, ал. 1 в сферата на 

компетентност на органите на местно самоуправление са и обществените 

отношения, свързани с общинското имущество, благоустрояването и 

комуналните дейности, опазването на околната среда, поддържането и 

опазването на културни, исторически и архитектурни паметници. В тази 

връзка е необходимо съществуването на наредба, която да определя 

задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с опазване 

на обществения ред, собствеността и чистотата на територията на община 

Маджарово. 

       Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на 

територията на община Маджарово е приета през 2008 г. и многократно е 

изменяна и допълвана.  

    С Решение № 296 от 23.06.2020 г. на Административен съд Хасково е 

отменена по оспорване на прокурор от Окръжна прокуратура Хасково 

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията 

на община Маджарово.Решението, с което е отменена горецитираната 

наредба е влязло в законна сила.  
 

      С оглед гореизложеното към настоящия момент не съществува 

нормативен акт, който да урежда обществените отношения, свързани с 

опазване на обществения ред, собствеността и чистотата на територията на 

Община Маджарово.  



II. Цели, които се поставят при приемането на Наредба №1 за 

поддържане и опазване на обществения ред  на територията на 

Община Маджарово.  
 

       Посредством новата Наредба се цели синхронизация и привеждането в 

съответствие на местната уредба на обществените отношения, свързани с 

опазване на обществения ред, собствеността и чистотата със специалните 

закони, третиращи законодателството в областта на обществения ред, 

опазване на околната среда и чистотата на населените места.  

  

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред  на 

територията на Община Маджарово.  
       Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с 

прилагането на новата Наредба за поддържане и опазване на обществения 

ред на територията на Община Маджарово 

 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, 

ако има такива 

 

    Очаква се проектът на Наредба да осигури защита на правата и 

интересите на гражданите и гостите на община Маджарово чрез прилагане 

на адекватна нормативна уредба. Създаване на по-благоприятни условия за 

опазване на обществения ред на територията на община Маджарово и 

нормативни гаранции за осигуряването на спокойствието на гражданите. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Проектът на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред 

на територията на община Маджарово е изготвен в съответствие с 

европейското законодателство - Европейската харта за местно 

самоуправление. 

 

 

 

 

 


