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ДО 
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за 

поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и 

чистотата на територията на община Две могили 

 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В деловодството на Общински съвет – Две могили е постъпил Протест от Андрей 

Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура Русе до Административен съд – Русе срещу 

разпоредба на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на 

собствеността и чистотата на територията на община Две могили. Протестирана е 

разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредбата: „За явно маловажни случаи на нарушения на 

настоящата наредба, установени при извършването им, лицата по чл. 41 налагат на 

място, срещу квитанция, глоба до 20 лева”, която противоречи на разпоредбите на чл. 39, 

ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.  

Причини, които налагат приемането на измененията: В разпоредбата на чл. 39, 

ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания е посочено, че с глоба, но не 

повече от 10 лева се наказват явно маловажните случаи на административни нарушения, 

когато размера на глобата е предвиден в закон или указ. В протестираната разпоредба на 

чл. 40, ал. 3 от Наредба №3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на 

собствеността и чистотата на територията на община Две могили е записано, че за явно 

маловажни случаи на нарушения се налага глоба в размер до 20.00 лева. Така установения 

размер в Наредбата надхвърля горната граница, установена в чл. 39, ал. 1 от Закона за 

административните нарушения и наказания. Разпоредбата на подзаконовия нормативен 

акт – Наредба №3 на Общински съвет противоречи на нормативен акт от по-горна степен, 



  

какъвто е Закона за административните нарушения и наказания, което налага 

привеждането на разпоредбата на чл. 40, ал. 3 в съответствие с чл. 39, ал. 1 от ЗАНН. 

Цели, които се поставят: Постигане на синхрон между подзаконовият нормативен 

акт и закона и спазване на императивните законови разпоредби. 

Финансови средства: За прилагане Приемането на Наредба за изменение на 

Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността 

и чистотата на територията на община Две могили не е необходимо разходването на 

допълнителни финансови средства. 

Очаквани резултати: С приемане на измененията на чл. 40, ал. 3 от Наредба № 3 за 

поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на 

територията на община Две могили се очаква постигане на съответствие на разпоредбите 

на подзаконовия нормативен акт с актове от по-висока степен. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба за 

изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на 

собствеността и чистотата на територията на община Две могили е в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 

законодателство.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с 

чл. 94 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № ........ от 13.11.2018 г., 

предлагам Общински съвет да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 

обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 

могили. 

 

 
Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване 

на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 

могили. 
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