
ДОКЛАД 
 

ОТ НАДЕЖДА ДИМИТРОВА – СЕКРЕТАР НА  ОБЩИНА МАРИЦА 
 

Относно: Необходимост от приемане на 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 

 
 След 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 
предлагаме нейното изменение и допълнение. 

 
Належащо е изменение е на разпоредбите на чл.3, т.6, т.6.2. и т. 9.1. от 

Наредбата, поради тяхната непълнота и противоречие с нормите на 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. Протестът е основателен. При постановяване на 
положително съдебно решение, в местната наредба ще е налице съществена непълнота 
при уредбата на обществените отношения, свързани с опазвате на обществения ред. С с 
цел преодоляване на противоречието с нормите от по-висок ранг в Закона за закрила на 
детето и с цел недопускане на период от време, в който тези обществени отношения ще 
се окажат без местна регламентация, предлагам да бъде подготвен проект за изменение 
и допълнение на наредбата. 

 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 обществени места, но не са предвидени 
санкции за тяхното нарушаване, поради което посочената норма остава без реален 
правен ефект. В Общински съвет Марица е постъпило предложение от общинския 
съветник Георги Какалов за допълване на Наредбата чрез регламентация на сакции при 
нарушаване на забраните по чл.3, т.14.  

Предлагам проект 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. 
Проектът е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, в частност със 
законовите рамки, поставени от Закона за закрила на детето, както и с тези на 
европейското законодателство. 

За прилагане на предлаганите изменения и допълнения не е необходимо 
разходването на бюджетни средства. 

 
 

С уважение,  
……../п/…….. 
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА 
Секретар на Община Марица 


