
 
Съгласно чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 
срок от 30 дни, Община Марица чрез настоящото публикуване, предоставя 
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища по проекта на Наредбата на e-mail adpec:obshtina@maritsa.org или в 
деловодството на Община Марица, гр. Пловдив, бул. Марица № 57а.  

МОТИВИ: 
ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И 
ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ПЛОВДИВСКА 
ОБЛАСТ /приета с решение № 41, взето с протокол № 6 от 29.02.2000 г., изменена с 
решение № 38, взето с протокол № 6 от 12.02.2004 г., изменена  с решение № 170, взето с 
протокол № 10 от 31.08.2011 г., изменена с решение № 138, взето с протокол № 6 от 
28.05.2013 г., изменена с решение № 195, взето с протокол № 6 от 25.06.2013 г., изменена с 
решение № 46, взето с протокол № 3 от 04.03.2014 г., Изм. и доп. с решение № 285, взето с 
протокол № 9 от 29.08.2016 г., Изм. и доп. с решение № 136, взето с протокол № 7 от 
16.05.2017 г., изменена с решение № 1749/20.10.2017 г. по адм. дело № 1499/2017 г. на 
Административен съд . Пловдив., Изм. и доп. с решение № 406, взето с протокол № 12 от 
27.11.2018 г., Изм. и доп. с решение № 38, взето с протокол № 4 от 12.02.2019 г. 

     
 

І. Причини, които налагат приемането 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. 
 
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на 
горепосочената наредба са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 
предвидимост, откритост и съгласуваност. 

1. Принцип на необходимост: Необходимост от съответствие на подзаконовия 
нормативен акт (наредбата) с нормативни актове от по-висок ранг, в частност с 
разпоредби от Закон за авторското право и сродните му права и Закон за туризма.  

2. Принцип на обоснованост: Възникващи противоречия при прилагане на 
Наредбата, поради несъответствието с разпоредби от Закона за авторското право и 
сродните му права и Закона за туризма.  

3. Принципите на предвидимост и откритост: Несъответствието между законов и 
подзаконов нормативен акт създава правна несигурност и се нарушават принципите 
на предвидимост и откритост. 

4. Принцип на съгласуваност: Наличието на противоречие между законов и 
подзаконов нормативен акт е основание за оспорването/протестирането на същия 
без ограничение във времето.  

ІІ. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА 

Регламентиране на обществения ред, опазване на собствеността, поддържане чистотата 
и хигиената на населените места, естетизиране и опазване на околната среда и подобряване 
условията на труд и почивка на гражданите на Община “Марица” – Пловдив. 

 
ІІІ. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

НАРЕДБАТА 
Предложената промяна в наредбата няма да доведе до необходимост от допълнителни 

финансови средства за бюджета на община „Марица“. 



 
ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
Синхронизиране на законов и подзаконов нормативен акт. 

 
    V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Предлаганите промени в Наредбата са в съответствие с нормативните актове от 
по-висока степен и не противоречат на норми от европейското законодателство.  

В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена предварителна оценка на 
въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт. 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 
Община Марица на 16.04.2019 г. 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ : Чл.21, ал.2, от ЗМСМА във връзка с чл.98в1, ал.1, ал.2, 
ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 и чл. 98г от Закона за авторското право и сродните му права; чл.3, 
ал.2 от Закона за туризма и чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.75, 76, 77 и 79 от АПК. 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

Общински съвет „Марица” приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организация и безопасност на движението на 
територията на Община „Марица“ – Пловдивска област /приета с решение № 41, взето 
с протокол № 6 от 29.02.2000 г., изменена с решение № 38, взето с протокол № 6 от 
12.02.2004 г., изменена  с решение № 170, взето с протокол № 10 от 31.08.2011 г., изменена 
с решение № 138, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г., изменена с решение № 195, взето с 
протокол № 6 от 25.06.2013 г., изменена с решение № 46, взето с протокол № 3 от 04.03.2014 
г., Изм. и доп. с решение № 285, взето с протокол № 9 от 29.08.2016 г., Изм. и доп. с решение 
№ 136, взето с протокол № 7 от 16.05.2017 г., изменена с решение № 1749/20.10.2017 г. по 
адм. дело № 1499/2017 г. на Административен съд Пловдив, Изм. и доп. с решение № 406, 
взето с протокол № 12 от 27.11.2018 г., Изм. и доп. с решение № 38, взето с протокол № 4 от 
12.02.2019 г. както следва: 

§1. Създава се нова Разпоредба на чл.3, т.16 със следната редакция: 
16. Кметът на община „Марица“ упражнява контрол върху търговските обекти и 

туристическите обекти по чл.3, ал.2 от Закона за туризма за предварително уредените права 
за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, 
на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части 
от тях. 

16.1 Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл.3, 
ал.2 от Закона за туризма на територията на община „Марица“, при поискване най-малко 
веднъж годишно предоставят на кмета на общината доказателства за отстъпените им права 
за публично изпълнение. 

16.2 При нарушение на т.16.1 на лицата, които стопанисват търговските или 
туристическите обекти по чл.3, ал.2 от Закона за туризма на територията на община 
„Марица“, се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лева. 

16.3 Имуществените санкции по т.16.2 се изпълняват доброволно в 7-дневен срок 
от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което са 
наложени. Петдесет на сто от приходите от имуществените санкции постъпват по сметката 
на Национален фонд „Култура“, а останалите приходи – по бюджета на община „Марица. 

16.4 След изтичането на 7-дневния срок копие от наказателното постановление се 
изпраща на Националната агенция за приходите за принудително изпълнение на 
наложената имуществена санкция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.  

 
Преходни и заключителни разпоредби 

§2. 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 влиза в сила от …… 
 
§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Марица. 
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