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МОТИВИ 
КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 
В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 
На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 

26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец 
уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по издаване 
на подзаконов нормативен акт (наредба) чрез изменение и допълнение на Наредбата за 
осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.  

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за изменение 
и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община 
Лясковец, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - 
www.lyaskovets.bg, в секция Общински съвет, „Проекти на нормативни актове“.  

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на 
общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта за 
изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в 
Община Лясковец. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от 
страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, 
които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за 
информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

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

мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане 
на обществения ред в Община Лясковец.  

 
І. Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване 

и поддържане на обществения ред в Община Лясковец:  
Към настоящия момент на територията на Община Лясковец действа Наредба за 

осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, приета с Решение № 
42/27.01.2000 г. на Общински съвет Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 250/29.04.2021 
г. на Общински съвет Лясковец). Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения 
ред в Община Лясковец (наредбата) има за цел да установи основните положения и 
задължения за физическите и юридическите лица по поддържане на обществения ред и 
безопасността на движението, осигуряване опазване на околната среда, поддържане и 
опазване на чистотата и зелените площи, опазване на общественото имущество, реда за 
организиране на търговската дейност на Община Лясковец.  

Проектът за изменение и допълнение на наредбата е продиктуван от динамиката на 
действащото законодателство, промените в нормативната уредба, както и поради факта, че с 
Решение № 252/29.04.2021 г. на Общински съвет Лясковец е приета Наредба за изграждане, 
поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец, която 
урежда обществените отношения, свързани с изграждане, опазване и поддържане на зелената 
система на територията на общината, в обществените озеленени площи, които са основата на 
зелената система и в площите които са допълващата зелена система. В Наредбата за 
изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец 



 

са прецизирани условията и реда за премахване или преместване на декоративната 
растителност на територията на Община Лясковец, правата и задълженията на физическите и 
юридически лица - собственици или ползватели на имоти, в чийто граници има реализирано 
озеленяване, а част от разпоредбите в Раздел III „Чистота, поддържане на зелените площи, 
отглеждане на животни, опазване на околната среда, техническа инфраструктура и 
строителство“, б. „Б“ „Поддържане на зелените площи“ от Наредбата за осигуряване и 
поддържане на обществения ред в Община Лясковец преуреждат същите обществени 
отношения. 
 

II. Съблюдавани принципи при изработването на проекта за нормативен акт  
С оглед разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА, изработването на проекта за изменение и 

допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община 
Лясковец, протече при съблюдаване и зачитане на следните общоважими принципи:  

1. Принцип на необходимост:  
На територията на Община Лясковец действа Наредба за осигуряване и поддържане 

на обществения ред в Община Лясковец, приета с Решение № 42/27.01.2000 г. на Общински 
съвет Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 250/29.04.2021 г. на Общински съвет 
Лясковец). С оглед приетата с Решение № 252/29.04.2021 г. на Общински съвет Лясковец 
Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на 
Община Лясковец и промените в действащото законодателство, същата следва да се преведе 
в унисон с нормативните актове, което налага нейното актуализиране и прецизиране с 
приемане на изменение и допълнение на нейните разпоредби.  

 
2. Принцип на обоснованост:  
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на 

обществения ред в Община Лясковец е съобразен с действащото законодателство в областта 
на обществените отношения, свързани с поддържане на обществения ред, осигуряване 
опазване на околната среда, поддържане и опазване на чистотата и зелените площи, опазване 
на общественото имущество. 
 

3. Принцип на предвидимост и откритост:  
Разпоредбите на проекта за изменение и допълнение на наредбата са обсъдени и 

съгласувани със заинтересованите страни на различни нива. Проектът за изменение и 
допълнение на Наредбата, заедно с мотивите ще бъдат публикувани на официалната 
интернет страница на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg, в секция Общински съвет, 
„Проекти на нормативни актове“, като в 30-дневен срок от публикуване на обявлението, 
Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта за изменение и 
допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община 
Лясковец.  

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на 
заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да 
бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и услуги 
на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 
4. Принцип на съгласуваност:  
Проектът за изменение и допълнение на наредбата е изготвен като са взети предвид 

всички мнения и становища от различни експерти от общинска администрация на Община 
Лясковец, като отделно ще бъдат взети предвид и постъпилите писмени предложения в хода 
на общественото обсъждане при изработването на подзаконовия нормативен акт. 
 
 
 



 

5. Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: 
 В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички 

сектори на общинската администрация, като бяха отчетени техните експертни мнения и 
становища по повод предложените проект на наредба.  

 
IІІ. Цели:  
Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и 

поддържане на обществения ред в Община Лясковец е изготвен с цел актуализиране и 
прецизиране на нормативната уредба и привеждането й в унисон с разпоредбите на Наредба 
за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община 
Лясковец. 

Разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от АПК предвижда, че общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен 
обществени отношения с местно значение, а по силата на изричната разпоредба на чл. 2, ал. 3 
от ЗАНН общинските съвети при издаване на наредби определят съставите на 
административните нарушения и съответстващите на тях наказания, предвидени в ЗМСМА. 
Съгласно чл. 77 от АПК компетентният орган издава нормативния административен акт, 
след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.  

 
ІV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Представеният проект за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и 

поддържане на обществения ред в Община Лясковец няма да изисква допълнителни 
финансови средства.  

 
V. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива:  
Постигане на съответствие на разпоредбите на наредбата с действащото 

законодателство и синхронизиране с  подзаконовите нормативни актове, действащи на 
територията на Община Лясковец.   
 Очакваните финансови резултати се свеждат до постъпване на суми от наложените 
глоби в бюджета на Община Лясковец.  

 
VI. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
С представения проект за изменение и допълнение на наредбата се цели както 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен, уреждащи обществените 
отношения, свързани с опазване и поддържане на зелената система, реализиране на 
административнонаказателната отговорност на лицата, така и хармонизиране на българското 
законодателство с европейското.  
 
 
СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА НА НОРМАТИВНИЯ АКТ:  
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             ПРОЕКТ!  
 

 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 
 
§ 1. В Раздел III „Чистота, поддържане на зелените площи, отглеждане на животни, 

опазване на околната среда, техническа инфраструктура и строителство“, б. „Б“ 
„Поддържане на зелените площи“ чл. 30 се отменя. 

 
§ 2. В Раздел III „Чистота, поддържане на зелените площи, отглеждане на животни, 

опазване на околната среда, техническа инфраструктура и строителство“, б. „Б“ 
„Поддържане на зелените площи“ чл. 31 се отменя. 

 
§ 3. В Раздел III „Чистота, поддържане на зелените площи, отглеждане на животни, 

опазване на околната среда, техническа инфраструктура и строителство“, б. „Б“ 
„Поддържане на зелените площи“ чл. 32 се отменя.  

 
§ 4. В Раздел III „Чистота, поддържане на зелените площи, отглеждане на животни, 

опазване на околната среда, техническа инфраструктура и строителство“, б. „Б“ 
„Поддържане на зелените площи“ чл. 33 се отменя. 

 
§ 5. В Раздел III „Чистота, поддържане на зелените площи, отглеждане на животни, 

опазване на околната среда, техническа инфраструктура и строителство“, б. „Б“ 
„Поддържане на зелените площи“ в чл. 34 се правят следните изменения: 

1.  Алинея 1 се изменя по следния начин: 
„(1). Разкопаването на зелените площи във връзка с прокарването на водопроводи, 

кабели, канали и други, се извършва по реда на Закон за устройство на територията 
(ЗУТ).“ 

2. Алинея 2 се изменя по следния начин: 
„(2). Възстановяването на засегнатите площи се извършва в определен от 

Общината срок от възложителя на строежа, който носи отговорност за качеството на 
възстановителните работи.“ 

 
§ 6. В Раздел VІ „Административно наказателна отговорност“ чл. 97 се изменя по 

следния начин: 
„Чл. 97. За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба физическите лица 

се наказват съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА с глоба в размер до 5000 лв., едноличните 
търговци и юридическите лица – с имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при 
повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена 
професия или дейност, ако за нарушението не се предвижда по-тежко наказание в 
специален закон.“ 

 
§ 7. В Раздел „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов чл. 104а със 

следното съдържание: 
„Чл. 104а. При прилагане на настоящата наредба, Кметът на общината може да 

издава задължителни писмени разпореждания или предписания с определен срок за 
изпълнение.“ 


