
О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И ••••  О Б Л А С Т  Р У С Е  
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/2254, тел.централа: 08141/2006;2007;e-mail: 

dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

 

Вх.№ 79/29.01.2016 г. 
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

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, област Русе 
 

 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

 

  

Постъпило е предложение с вх. № 3272 от 14.08.2015 година от Ива Христова – 

и.д районен прокурор в Районна прокуратура Бяла по реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 от 

Закона за съдебната власт. 

През месец септември 2015 година е постъпило писмо и от Окръжна 

прокуратура- Русе  отново с предложение по реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 от Закона за 

съдебната власт.  

При осъществяване на надзор за законност, защита на обществения интерес и правата 

на гражданите, Районна прокуратура  извършва проверки относно законосъобразността 

на издадените от Общинския съвет на територията на Русенска област подзаконови 

нормативни актове за регулиране на обществения ред, собствеността и чистотата на 

територията на Община Две могили.  

В тази връзка е установено, че в раздел I „Опазване на обществения ред и 

спокойствието на гражданите” от Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на 



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

могили, област Русе, разпоредбата на чл. 4, т. 8  предвижда различен режим от 

уредения в чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето, което е в противоречие с 

императивната разпоредба, води до незаконосъобразни действия и е в противоречие с 

материалния закон от по – висока степен. 

Чл. 41 ал.2 от Глава III „Административно наказателни разпоредби” е в 

противоречие със закон от по – висока степен и следва посоченият текст да бъде 

приведен в съответствие с разпоредбите на закона.  

Отглеждането на голям брой селскостопански животни, извън извън 

допустимите норми в чертите на населените места е свързано с редица неудобства за 

живеещите в близост.  

Извеждането на големите стада на паша и водопой е свързано с ежедневно замърсяване 

на улиците, които в последствие не се почистват. 

 Във връзка със зачестилите жалби  относно отглеждане на селскостопански 

животни  в личните си дворове, чиято бройка далеч надхвърля броя на животните, 

определени за лични нужди, правя предложение за въвеждане на норма, с която да се 

забрани отглеждане на всякакъв вид селскостопански животни извън допустимите 

норми за брой и вид в жилищната зона.  

Предвид гореизложеното и във връзка със синхронизиране със закон от по – 

висока степен, предлагам Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 

27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 93 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, и Докладна записка № _____ от 

________ г. да приеме следното: 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема 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, област Русе. 

Приложение: Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, 

опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две могили, област 

Русе. 

 

 

Вносител: 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили  
 
 
 
Изготвил: 
Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт 
 


