
М О Т И В И 
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, 

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО  
 

I. Причини, които налагат приемането: 
1. Необходимост от привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с 

нормативни актове от по-висок ранг и отмяната на някои разпоредби на действащата към 
момента Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и чистотата на 
територията на Община Георги Дамяново, (приета с Решение № 150/18.12.2008 г., изменена 
и допълнена с Решение № 248/30.11.2009 г., Решение № 212/09.04.2013 г., Решение № 
549/14.04.2015 г., Решение № 35/28.01.2016 г. и Решение № 378/18.07.2019 г. на Общински 
съвет – Георги Дамяново); 

2. Необходимост от приемането на нови изисквания, свързани с разпоредбите на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, свързани 
с опазването на обществения ред в населените места.   
 
II. Цели, които се поставят: 

1. Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с нормативните 
актове от по-висока степен; 

2. Осъвременяване на правните норми, уреждащи обществения ред на територията на 
Община Георги Дамяново, с оглед ефективното им прилагане на практика. 
 
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства и /или 
други средства. Прилагането на наредбата ще се осъществява с предвидените финансови 
средства в бюджета за структурните звена, изпълняващи контролни функции по тази 
наредба. Вследствие на осъществения контрол и неспазването на разпоредбите на Наредбата, 
нарушителите носят административно–наказателна отговорност, изразяваща се в глоби от 
тяхна страна. 
 
IV. Очаквани резултати от прилагането: 

От прилагането на измененията се очакват следните резултати: 
1. Липса на противоречия между закона и местната подзаконова уредба; 
2. Осигуряване на обществен ред и спокойствие на гражданите. 

 
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, 
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на 
целите, поставени с предлагания нов проект на Наредбата за опазване на обществения ред, 
безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община 
Георги Дамяново.  

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.  
 
VI. Правни основания: 

На основание чл.21, ал.1, т. 8, т. 23 от Закона за местното самоуправление и  местната 
администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 8,  
чл. 11 и чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове. 


