
МОТИВИ 

 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за поддържане и 

осигуряване на обществения ред, опазване собствеността и чистотата на територията 

на Община Две могили, област Русе 

 

На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове, Ви представяме следните Мотиви към Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №3 за поддържане на обществения ред, опазване на собствеността 

и чистотата на териториите на Община Две могили, област Русе 

 

І. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

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

чистотата на териториите на Община Две могили, област Русе: 

Текста на разпоредбата на чл. 32, т. 5 от Наредба №3 гласи: Забранява се „Влизането, 

преминаването или пускането на домашни животни от собственик или пастир през 

селскостопански земи с посеви, трайни или цветни насаждения, без да има право, като с 

това причинява вреди на селскостопанското имущество”, а съгласно т. 6 се забранява 

„Пускането на домашни животни без надзор от собственик или пастир в селскостопански 

земи с посеви, трайни или цветни насаждения”. В нормативен акт от по-висока степен – 

Закона за опазване на селскостопанското имущество, е налице процедура и разпоредба, 

уреждаща хипотези идентични с разпоредбите на Наредба №3 на Общински съвет.  

В законодателството съществува забрана с наредба да се уреждат обществени 

отношения, уредени вече в нормативен акт от по-висока степен (чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и 

ал.2 от АПК и чл.2, чл. 3, ал. 1, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА). Законът е нормативен акт, който 

урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които се 

поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института 

на правото или техни подразделения. Наредбата, като нормативен акт се издава за 

прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока 

степен. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да 

издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, 

неуредени от тях обществени отношения с местно значение. В случая обществените 

отношения свързани с опазване на селскостопанското имущество и реда за обезщетяване на 

причинените вреди, както и налагането на административнонаказателна отговорност на 

нарушителите се уреждат от Закона за опазване на селскостопанското имущество. 

Недопустимо е същите обществени отношения да бъдат преуредени в нормативен акт от 

по-ниска степен, какъвто е Наредба №3 на Общински съвет Две могили.(Решение №8 от 

27.01.2021 г. на Административен съд Русе по к.а.н.д. № 451/2020 г.) 

ІІ. Целите, които се поставят с предложения проект са: 
Привеждане на разпоредбите на Наредба №3 за поддържане и осигуряване на 

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

могили в съответствие с законовата нормативна уредба. 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на проект на 

Наредбата: 

 За прилагане на Проекта за 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 в съответствие с законовата нормативна уредба не са 

необходими финансови средства. 

ІV. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата, включително 

финансовите, ако има такива:  

 С приемането на наредбата се постига съответствие на подзаконовата нормативна 

уредба с местно значение с нормативните актове от по-висока степен. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз.  



Предлаганият проект е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя 

и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на 

Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз. 

VІ. Съдържанието в наредбата не противоречи на норми от по-висока степен и на 

европейското законодателство.  

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 884 854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приета на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и е приета с Решение №……по Протокол № ……../…… г.  

на Общински съвет Две могили 
 

 



 

 

§ 1. В чл. 32, т. 5 се отменя. 

 

§ 2. В чл. 32, т. 6 се отменя. 

 

§ 3 В чл. 40, т. 6 думите „чл. 32 т.4, т. 5, т. 6 и т.7” се заменят с думите „чл. 32, т. 4 и 

т. 7”. 

§ 4 В чл. 40, т. 7 се отменя. 

 

§ 5. Заключителна разпоредба: 

1. Разпоредбите на § 1 - § 4 влизат в сила от 01.05.2021 г. 

 

 

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 е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 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 е подпечатана с 

официалния печат на Председателя на Общинският съвет. 

  

 

 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

     ______________(Юлиана Кънчева Тодорова) 

 

 

* Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите 

лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните 

могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. 

„България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: 

obshtina@dvemogili.bg 

 



О БЩИ Н А ДВЕ МО Г И Л И   О БЛ АСТ  Р УСЕ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208 тел.централа:9205; 9207; 

e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

 

 

Вх. № ................. 

.............04.2021 г. 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГРАД ДВЕ МОГИЛИ 

 

СПРАВКА 

 

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА) за постъпилите предложения 

и становища в процедурата по провеждане на обществени консултации по чл. 26, ал. 

3 от ЗНА относно Приемане на проект 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. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 Във връзка с проведената процедура на обществени консултации, открита на 

15.03.2021 г. с публикуването на Проекта 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 в официалната интернет страница на Общината, 

секция „Проекти за отмяна, изменения и допълнения на нормативни актове“ заедно с 

мотивите към нея се установи, че в законовия 30-дневен срок в деловодството на Община 

Две могили не са постъпили предложения и становища от заинтересовани страни – 

граждани, юридически лица, кметове, общински съветници по предложения Проект 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 и мотивите 

към него. 

  

 

 

Кмет на Община Две могили: 

 

 

_________________________ (Божидар Димитров Борисов) 

 

 

 

 

 

 


