
 
 

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 ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ПЛОВДИВСКА 
ОБЛАСТ  
  

I. Дефиниране на проблема: Измененията, които се предлагат, са в резултат на 
извършен преглед и анализ на действащата 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.  

Обстоятелствата, които налагат приемането на предложеното изменение, са 
изменения на разпоредбите Закона за авторското право и сродните му права и Закона за 
туризма.  

Целесъобразно е разпоредбите на наредбата да бъдат синхронизирани с тези на 
горепосочените закони с цел преодоляване на противоречието с норми от по-висок ранг.  

Съгласно разпоредбите на чл.76, ал.З от АПК, общинските съвети  издават 
нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен 
обществени отношения от местно значение. Съгласно  чл.75, ал.2 от АПК, 
нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или 
подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Наредбата, като нормативен акт се 
издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативния акт от 
по-висока степен, а именно Закона за авторското право и сродните му права и Закона за 
туризма.    

Предложеното изменение е в законовите рамки -  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.  
 

ІІ. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила 
на подзаконовия нормативен акт. 
 

ІІІ. Цели и очаквани резултати от изменението на наредбата: нормативно уреждане на 
обществените отношения, регулирани от Наредбата и максимално удовлетворяване на 
изискванията на физическите и юридическите лица засегнати от нейните разпоредби, установяване 
на законосъобразни и целесъобразни процедури при упражняване на действия за поддържане и 
опазване на обществения ред.   
 

ІV. Идентифициране на заинтересованите страни: Граждани, имащи постоянен или 
настоящ адрес на територията на община „Марица“, както и юридическите лица със 
седалище и адрес на управление на територията на община „Марица“, явяващи се и 
участници в обществените консултации. 

 Справката за отразените становища след обществените консултации, ще бъде 
публикувана на официалната страница на Община „Марица“. 
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