
 Стр. 1 от 2 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

1. Чл. 40, ал. 2 се изменя, както следва: 

       „За маловажни случаи на нарушения, установени при извършването им, се 

налагат глоби от 10 до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш, съдържащ данни 

за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на 

нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от 

контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на 

финансовия орган на общинска администрация град Гурково за изпълнение. Ако 

нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се 

съставя акт за установяване на административно нарушение по реда и условията на 

този раздел.” 

 

2. В чл. 40, ал. 3 „и” се заменя с „а на юридическите лица и едноличните търговци”. 
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МОТИВИ 

Към проект за НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

 Причина, която налага приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община 

Гурково  

      Съгласно текста на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове / ЗНА / Наредба 

№ 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Гурково следва да 

съответства на нормативните актове от по-висока степен, в конкретния случай Закона 

за административните нарушения и наказания / ЗАНН /. От това следва, че в Наредба 

№ 1  приета   с   решение    № 470/28.09.2018 г.    на    Общински  съвет   град Гурково  

/ Протокол № 38 /трябва да се третират същите разрешения, но само в рамките на 

допустимите граници, определени от нормативния акт от по-висока степен.   

       Текстът на чл. 40, ал. 2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на 

територията на Община Гурково не е съобразен с изискванията на чл. 39, ал. 2 от 

ЗАНН, относно размера на глобата при маловажни случаи на административни 

нарушения и процедурата по нейното налагане и събиране.  

       Чл. 40, ал. 3 пък е необходимо да бъде прецизиран, за да се посочи ясно, че 

имуществената санкция се налага на юридическо лице или едноличен търговец при 

извършено от тях повторно нарушение. 

 

 Цел, която се поставя с приемането на Наредба за изменение и допълнение 

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

Община Гурково  

       Съобразяване изцяло на наредбата с действащото законодателство в Република 

България. 

 Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба № 1  
      Няма необходимост от допълнителни финансови и други средства, необходими за 

приемането и прилагането на промените в наредбата. 

        Във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на 

Проекта за приемане на нормативен акт с цел информирането на гражданите и 

юридическите лица и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок 

от публикуване на настоящото на интернет страницата на община Гурково се 

приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на 

обществения ред на територията на Община Гурково. 

 

СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА  

инж. НЕЙКО НЕЙКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - ГУРКОВО 
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