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На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от 

АПК, чрез настоящото публикуване община Копривщица предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за нова 

Наредба № 1 за обществен ред, сигурност и опазване на общинската собственост на 

територията на община Копривщица. 

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за 

обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване. 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на 

общинска администрация – Копривщица, гр. Копривщица, ул. Любен Каравелов № 16, както и 

на електронния адрес на общината: info@koprivshtitsa-bg.com 

 

МОТИВИ 

към Проект на НАРЕДБА № 1 за обществен ред, сигурност и опазване на общинската 

собственост на територията на община Копривщица 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за обществен ред, 

сигурност и опазване на общинската собственост на територията на община 

Копривщица.  

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 от ЗМСМА, 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 и сигурност,  собствеността и чистотата на 

територията на община Копривщица. 

Сега действащата Наредба № 1 за обществен ред, сигурност и опазване на общинската 

собственост на територията на община Копривщица е приета с Решение №56 по протокол 

№4/28.01.2016 г. от Общински съвет- Копривщица, в съответствие с разпоредбите на Закона 

за общинската собственост.  За нуждите на опазването на обществения ред е необходимо ясно 

регламентиране и повишаване на ефективността при налагането на наказания за 

констатирани административни нарушения на територията на община Копривщица. 

В Административен съд – София област e образувано дело по протест на Окръжна 

прокуратура – София за отмяна на Наредба № 1 за обществен ред, сигурност и опазване на 

общинската собственост на територията на община Копривщица, като незаконосъобразна 

поради неспазване на процедурата по  чл. 26, ал. 2 и чл. 28 , ал.2 от Закона за нормативните 

актове. 

С оглед на гореизложеното, необходимо е приемането на нормативен акт, който да 

урежда обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения 

ред, опазването на публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие, 

труд и отдих на гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична 

среда и чистота, опазване на живота и здравето на хората на територията на община 

Копривщица. 
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2. Цели, които се поставят. 

Настоящият проект на Наредба № 1 за обществен ред, сигурност и опазване на 

общинската собственост на територията на община Копривщица цели осъвременяване на 

нормативната уредба в областта на опазването на обществения ред на територията на община 

Копривщица. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по 

отношение превенция и констатиране на нарушения на обществения ред, опазване на 

чистотата и общественото имущество на територията на общината, както и редът и начина за 

санкционирането им, като чрез предложената Наредба се дадат гаранции за осигуряването на 

спокойствието на гражданите и спазването на морално-етичните норми на поведение, както и 

за поддържането на чистотата, естетиката и хигиената на територията на община 

Копривщица. 

Посредством Наредбата 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. 

На нарушителите на разпоредбите в Наредба № 1 за обществен ред, сигурност и 

опазване на общинската собственост на територията на община Копривщица се налагат 

наказания съгласно законите и подзаконовите нормативни актове на Република България, с 

цел гарантиране на пропорционален, справедлив и възпиращ ефект от прилагането на 

наредбата. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

наредба. 

Представеният проект на Наредба № 1 за обществен ред, сигурност и опазване на 

общинската собственост на територията на община Копривщица няма да изисква 

допълнителни финансови средства. Прилагането на Наредбата ще се осъществява с 

предвидените финансови средства в бюджета за структурните звена, изпълняващи контролни 

функции по тази наредба. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива. 

Очаква се, прилагането на  Наредба № 1 за обществен ред, сигурност и опазване на 

общинската собственост на територията на община Копривщица да осигури защита на правата 

и интересите на гражданите и гостите на община Копривщица чрез прилагане на адекватна 

нормативна уредба, както и създаване на оптимални  условия за опазване на обществения ред 

на територията на община Копривщица и нормативни гаранции за осигуряването на 

спокойствието на гражданите. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Проектът на Наредба № 1 за обществен ред, сигурност и опазване на общинската 

собственост на територията на община Копривщица е изготвен в съответствие с европейското 

законодателство - Европейската харта за местно самоуправление. 

  

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

 КМЕТ  НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА:  

/БОЙКА ДЮЛГЯРОВА/ 
 


