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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  „МАРИЦА” 
ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ 
 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

от ПЕТЪР ИВАНОВ МИНКОВ – ЗАМ. КМЕТ НА  ОБЩИНА „МАРИЦА” 
 
 
ОТНОСНО: Проект за 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 
 
ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 79 от АПК и чл. 
26, ал. 2 от Закона за нормативните актове  
 
МОТИВИ: Основна причина за изготвянето и 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” е 
необходимостта от ясно регламентиране и повишаване ефективността при налагането на наказания 
за констатирани административни нарушения на територията на Община „Марица”. Налагането на 
санкции при констатирани нарушения по отношение спазването на установените с Наредбата 
правила и норми, ще доведат до по-стриктното им спазване, до минимизиране на нарушенията 
свързани с поддържането на обществения ред, опазването на чистотата и общественото имущество 
на територията на община „Марица”  
 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 79 от 
АПК и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, предлагам Общинският съвет „Марица” да 
вземе следното   

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
Приема 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, както следва:  
 

      П Р О Е К Т 
 

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  

http://www.maritsa.org/


 
 

 
В Раздел VІ „Административно - наказателни разпоредби” се правят следните 

изменения и допълнения:  
 
§ 1. В чл. 33 се създават ал.1, ал.2 ал.3 и ал.4, както следва: 
 

„(1) Актове за установяване на нарушения се съставят от длъжностните лица на общинската 
администрация, органите на РДВР - гр. Пловдив, както и други лица, определени със заповед на 
Кмета на Общината.” 

 
„(2) По реда на ал.1 упълномощените длъжностни лица са длъжни да съставят актове на 

нарушителите за всяко установено от тях нарушение в представените им с тази наредба 
правомощия.” 

 
„(3) За установените нарушения на наредбата се налагат административни наказания глоба 

и имуществена санкция в размерите предвидени за съответните нарушения.” 
 
„(4) Конкретния размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия 

орган, съобразено с тежестта на нарушението, степента на вина на нарушителя. 
 

§ 2. В чл.34, ал.2, точка 2 се изменя, както следва: 
 
„т.2 Глоба по фиш от 10 до 50 лева. ” 
 
§ 3. В чл.36, ал.1 се отменя.  
 
§ 4. В чл.36, ал.2, ал.3 и ал.4 се изменят, както следва: 
 
           „(2) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 
години, но не са навършили 18 години и са могли да разбират свойството и значението на 
извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.”  
 
            „(3) За административни нарушения, извършени от малолетни лица, които не са навършили 
14 години, непълнолетни от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят 
съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали 
извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.” 
 
            „(4) За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, заведения, 
организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците 
или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или са 
допуснали да бъдат извършени.” 
 
§ 5.  Чл. 38, ал.1 и ал.2 се отменят. 
§ 6. Създава се нов чл. 40, както следва:  
 

„(1) За маловажни случаи на нарушение на наредбата, установени при извършването им, 
овластените за това органи налагат на място срещу фиш глоба в размер от 10 до 50 лв. "Маловажен 
случай" е този, при който извършеното административно нарушение с оглед липсата или 
незначителността на вредните последици или наличие на други смекчаващи обстоятелства 
представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на 
административни нарушения от съответния вид;”  

„(2) Фишът трябва да съдържа:  



1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, наложило глобата; 

2. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес;  

3. мястото и времето на извършване на нарушението; 

4. разпоредбите, които са били нарушени виновно;  

5. размера на глобата, която следва да се заплати.  

„(3) Фишът се подписва от длъжностното лице, наложило глобата, и от нарушителя.” 

„(4) Глобата се заплаща доброволно на място от нарушителя, след което му се дава екземпляр от 
фиша. Издаден фиш глобата, по който не е платена доброволно в 7 дневен срок от датата на 
издаването му, се събира по съответния ред.” 

 „(5) На лицето, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената 
глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати на място наложената му глоба, се съставя акт.  

§ 7. Създава се   
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
Инж.ПЕТЪР МИНКОВ  
Заместник кмет на Община ”Марица” 
 
 
Изготвил и съгласувал:  
Велислава Колева, юрисконсулт 
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