
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
 

Институция: 
ОБЩИНА МАРИЦА 

 
Нормативен акт:  

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И 

ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

МАРИЦА, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
 
І. Дефиниране на проблема: 
 

 Измененията, които се прeдлагат, са в резултат на извършен преглед и анализ на 
действащата Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на 
територията на община Марица, Пловдивска област 

 
Обстоятелството, което налага приемането на предложеното изменение, е 

констатирано от Окръжна прокуратура Пловдив несъответствие между разпоредбите на 
чл.3, т.6, т.6.2. и т. 9.1. от Наредбата и чл.8 и чл.45 от Закона за закрила на детето. 
Окръжна прокуратура Пловдив е подала протест срещу горепосочените 
незаконосъобразни разпоредби на Наредбата до Административен съд – Пловдив с 
искане за тяхната отмяна. Целесъобразно е същите да бъдат изменени с цел 
преодоляване на противоречието с норми от по-висок ранг. 

 От друга страна, с разпоредбата на чл.3, т.14 от Наредбата са поставени 
изисквания към гражданите за непревишаване на граничните стойности на шум в 
обществени заведения, в жилищни сгради и на обшествени места, но не са предвидени 
санкции за тяхното нарушаване, поради което посочената норма остава без реален 
правен и социален ефект. Ето защо, цитираната разпоредба следва да бъде допълнена 
като се предвидят съответни санкции – глоба и/или имуществена санкция при първо 
нарушение и при повторност. В този смисъл е постъпило предложение от общинския 
съветник Георги Какалов.  

 
ІІ. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в 

сила на подзаконовия нормативен акт. 
 

 ІІІ. Цели и очаквани резултати: Осигуряване на съответствие между 
подзаконовата нормативна уредба и нормативни актове от по-висока степен. Очаква се 
в глобален мащаб положително въздействие върху отношенията, свързани с опазване 
на обществения ред като използваните методи за определянето му са обществените 
консултации и сравнителният анализ. 

 
ІV. Идентифициране     на    заинтересованите    страни:   Гражданите, имащи 

постоянен или настоящ адрес на територията на Община Марица, както и юридически 
лица със седалище и адрес на управление на територията на общината,  явяващи се и 
участници в обществените консултации. 



 
Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде 

публикувана на официалната страница на Община Марица. 
 
 
 
 

VІ. Въздействие върху подзаконовата нормативна уредба, приета от Общински съвет 
Марица: Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни актове в 
резултат от приемането на инициираните промени в  Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и 
безопасността на движението на територията на община Марица, Пловдивска област 


