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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО 

 

 

МОТИВИ  

КЪМ ПРОЕКТА ЗА  НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ И ИНФРАСТРУКТУРА, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА, ТРАНСПОРТ И ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО 

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 

 

1. Причини и мотиви за  приемане на  Наредбата. 

 

Сега действащата Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на 

община Банско е приета с Решение № 257 от Протокол № 15/29.09.2018г., изменена и 

допълнена с Решение № 874 от Протокол № 44/29.11.2018 г. на Общински съвет – Банско, 

като същата е съобразена със законовите разпоредби на нормативните актове от по-висок 

ранг, в т.ч. Закона за административните нарушения и наказания, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Закона за защита от шума в околната среда и др.  

 Обстоятелствата, които налагат приемането на предложения проект, са в резултат от 

направения анализ на прилагането на сега действащия нормативен акт и установяване на 

необходимостта от актуализиране на разпоредбите на Наредбата в съответствие с 

променените условия на територията на Община Банско. С оглед необходимостта от 

привеждане на наредбата в съответствие с действащото законодателство се налага 

приемането на нов подзаконов нормативен акт, с който да бъдат уредени обществените 

отношения, свързани с осигуряване, опазване и поддържане на обществения ред, опазване на 

общинската собственост и инфраструктура, опазване и поддържане на околната среда, 

транспорт и опазване на движението на територията на община Банско. 

     Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които 

уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с 

местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните 

административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от 

по- висока степен. 

 

2. Цели, които се поставят: 

 

Чрез предлаганият проект на нова Наредба се цели уеднаквяването на нормативната 

уредба с действащите в Република България нормативни актове от по-висока степен - Закона 

за защита от шума в околната среда както и с тези на европейското законодателство. Цели се 

текстовете на Наредбата за осигуряване на обществения ред да станат максимално ясни, 

недвусмислени и приложими за осъществяване на качествен контрол, както и да отговарят в 

оптимална степен за задоволяване на обществените интереси и сигурност на гражданите и 

останалите субекти на правото. И не на последно място – цели се унифициране и 

осъвременяване на нормативната уредба по отношение на предвидения размер на глобите и 

санкциите за нарушения на обществения ред на територията на община Банско. 
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

 

За прилагането на проекта на Наредбата не се изисква финансов ресурс от страна на 

общината. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 

Законосъобразност на подзаконовия нормативен акт. Приемането на проекта на 

Наредбата ще допринесе за уеднаквяване на нормативната уредба, с нормативните актове 

от по-висок ранг, отстраняване на затрудненията при дейността по установяване на 

нарушенията и налагане на санкции, както и ще се избегнат и предпоставките за нарушаване 

на правата гражданите на територията на община Банско. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

  

Предлаганият проект за приемане на цитираната наредба е разработен в съответствие 

с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

 

Проекта за приемане на Наредба № 1 за осигуряване, опазване и поддържане на 

обществения ред, опазване на общинската собственост и инфраструктура, поддържане и 

опазване на околната среда, транспорт и опазване на движението на територията на община 

Банско е изработен при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът е публикуван на 

интернет страницата на община Банско. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


