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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на
обществения ред в община Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
След получаване на неколкократни сигнали от органите на прокуратурата и последвалия
анализ от страна на общинска администрация бе установено, че немалка част от
разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена (навсякъде
по-нататък в текста наричана за краткост „Наредбата“) противоречат на разпоредби от повисок ранг.
Действащата Наредба е приета през 1992 г. и многократно изменяна впоследствие. През
изминалите 25 години са настъпили редица законови промени, които правят отделни
разпоредби от Наредбата морално остарели, практически неприложими, а някои от тях и
незаконосъобразни. Част от обществените отношения, които тя урежда, през годините са
регламентирани в нормативни актове от по-висок ранг.
Всичко това налага извода, че е по-добре действащата Наредба да бъде отменена и да бъде
приета нова, кореспондираща с националното законодателство, уреждаща актуалните
обществени отношения и предвиждаща адекватни санкции за нарушителите на
обществения ред на територията на община Елена. В тази посока е и разпоредбата на чл.
11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, според който отмяна на закон (по аналогия
приложимо и за наредба на общински съвет) и неговата замяна с нов относно същата
материя се допуска ако промените са многобройни и важни.
Със Заповед № РД.02.05 - 694 / 13.11.2017 г. на кмета на Община Елена бе сформирана
работна група със задача да изготви проект за нова Наредба за опазване на обществения
ред. В работната група, освен служители на общината, бяха включени представители на
териториалните структури на МВР (РУ МВР, РС ПБЗН), както и други заинтересовани
лица. Техните становища, след обсъждане, намериха място в проекта за наредба.
Мотиви за предлаганата отмяна и цели, които се поставят:
Приемането на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена се налага
във връзка с оглед синхронизиране на местната нормативна уредба с националното

законодателство. Необходимо е по-ясно регламентиране на обществените отношения за
осигуряването на спокойствието и условията за отдих на гражданите, създаването на
превенция на нарушаването на обществения ред, както и в частта на принудителните
административни мерки и административно наказателни разпоредби
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:
За прилагането на новата наредба не са необходими допълнителни финансови средства,
същевременно предложената отмяна няма да се отрази негативно на общинския бюджет.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
Ще се премахнат морално остарели текстове, както и санкции, които са предвидени в
други нормативни актове, и ще се въведат адекватни такива.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Доколкото предлаганото приемане на нова наредба възниква от нормативни актове от повисок ранг, които са съобразени с европейското законодателство, може да се смята, че
същото е в съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложеният проект на наредба е оповестен на интернет страницата на община Елена в
съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове, като на заинтересованите
лица е предоставена възможност за изказване на становища и даване на предложения в
предвидения от закона срок. До момента на внасяне на настоящото предложение за
разглеждане от Общински съвет Елена, няма постъпили предложения и коментари по
него.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс,
Общински съвет Елена:
1. Отменя Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена, приета с
Решение № 46 от 22.09.1992 г. и допълвана с последващи решения на Общински
съвет Елена.
2. Приема Наредба за опазване на обществения ред в община Елена съгласно
приложения проект, неразделна част от настоящото решение.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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