
1/1 

 

ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 
e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 

Публикувано на: 25.08.2022 г.  

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 26.08.2022 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение на 

Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на 

територията на община Попово. 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения и становище в Център за административни услуги 

и информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински 

съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 

40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 

 



 

 

 

ОБЩИНА  ПОПОВО 

7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ 

№1 тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 

7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 

e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово 

 

ОТНОСНО:Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за 

опазване на обществения ред и чистотата на населените места на 

територията на Община Попово 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,  

 

 

     Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистота на населените 

места на територията на Община Попово е един от основните подзаконови 

административни актове, с местно значение. Неговата основна цел е да 

създаде у гражданите, живеещи и пребиваващи на територията на общината 

един контрамотив, който да възпира от прояви, нарушаващи спокойствието 

или вредни за обществената среда. Поради това основната характеристика на 

тази Наредба е нейният санкционен характер. В тази връзка се установи 

необходимост от по-подробна уредба във връзка с опазване на чистотата на 

града и на населените места в общината.  

      С представеното Ви предложение би се постигнало именно това. То е 

продиктувано от необходимостта за опазване на чистота на населените места 

в общината, доброто състояние на обектите общинска и държавна 

собственост, както и приветливия външен вид на градската среда. За да се 

осъществи това следва да се установят адекватни санкционни норми, които 

да създадат у адресатите на наредбата контрамотив за осъществяване на 

действия, замърсяващи урбанизираната среда. Съображенията за приемане на 

представения пред Вас проект са подробно развити в мотивите, приложени 

към настоящата докладна. 



     Във връзка с горното и на основание чл.21, ал.2 и чл. 22, ал. 6 от ЗМСМА, 

при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 

ал. 1, чл. 26, ал.4, изр. 2 и чл. 28 от ЗНА предлагам на Общински съвет - 

Попово следното  

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

 

                        1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за 

опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията 

на Община Попово (приета с Решение № 45 по Протокол № 6/27.02.20020 г. 

на Общински съвет Попово), както следва: 

 

§ 1. В чл. 2 се заличава точката, отбелязваща края на изречението и се 

добавя ", както и по отношение на юридическите лица, които осъществяват 

какъвто и да е било вид дейност на територията на Община Попово."  

§ 2. Създава се нов чл. 16а със следния текст: 

(1) Забранява се поставянето на афиши, съобщения, реклами, 

некролози, агитационни материали и други печатни материали, както и 

изписването на знаци, символи и текстове с бои и цветни спрейове върху 

сгради – общинска или държавна собственост, съоръжения към сгради – 

общинска или държавна собственост, огради, улици, електрически стълбове, 

дървета, спирки и нависи на градския транспорт, стълбове на уличното 

осветление, светофарни уредби, пътни знаци, електрически табла, 

трафопостове, телефонни кабини, съдове за отпадъци, кошчета, паметници, 

постевените на обществени места пейки, беседки, саксии, кашпи, 

декоративни елементи и др.  освен ако поставянето не е разрешено от закон, 

подзаконов нормативен акт или административен акт на Кмета на Общината. 

(2) За нарушение на ал. 1 на физическите лица – нарушители, се налага 

глоба от 100 до 500 лева., а при повторност от 300 до 800 лева.  

(3) Когато нарушението на ал. 1 е извършено във връзка с дейността на 

юридическо лице или неперсонифицирана организация на физическите лица 

– ръководители по смисъла на чл. 24, ал. 2 ЗАНН, които са наредили или 

допуснали извършването на нарушението, се налага глоба от 300 до 800 лева. 

(4) Когато нарушението на ал. 1 е извършено от юридическо лице или 

едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лева, а 

при повторност от 800 до 1500 лева. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 



§3 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване 

на обществения ред и чистотата на населените места на територията на 

Община Попово приета с Решение № …….., взето с Протокол № ….. от 

........г. на заседание на Общински съвет при община Попово и влиза в сила от 

…..г. 

  

 

Вносител: 

Д-р Людмил Веселинов 

Кмет на Община Попово 

 

 

Изготвил: 

П. Русев– ст.юрисконсулт при Община Попово 
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7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  
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МОТИВИ 

 

към предложението за Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата на 

населените места на територията на Община Попово 
 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и 

чистотата на населените места на територията на Община Попово 
 

 Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистота на населените места 

на територията на Община Попово е един от основните подзаконови 

административни актове, с местно значение. Неговата основна цел е да създаде у 

гражданите, живеещи и пребиваващи на територията на общината един 

контрамотив, който да възпира от прояви, нарушаващи спокойствието или вредни 

за обществената среда. Поради това основната характеристика на тази Наредба е 

нейният санкционен характер. В тази връзка се установи необходимост от по-

подробна уредба във връзка с опазване на чистотата на града и на населените 

места в общината.  

 Представения пред вас проект, съдържа две основни нови положения. 

Първата промяна, установена в чл. 2 е установяване на по-широк кръг правни 

субекти, по отношение на които могат да бъдат налагани санкции. Традиционно в 

нормативната уредба в Община Попово се следва класическия поглед за 

наказване на физическите лица – извършители на административни нарушения. 

Този подход обаче не винаги води до пълен възпиращ ефект. Поради това с 

промяната в чл. 2  от Наредбата се създава основа и принципна възможност за 

налагане на имуществени санкции на юридическите лица. 

 Втората промяна е свързана с въвеждането на нов член, въвеждащ нов 

състав на административно нарушение, който да спомогне за опазването на 

чистотата на града и на добрия външен вид на градската среда. За възможно най-

пълен възпиращ ефект е установена възможността да бъдат наказвани не само 

лицата, извършващи пряко административното нарушение, но и онези, наредили 

или допуснали извършването му, както и на юридическите лица за които се 

извършва.  

 

 2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на 
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обществения ред и чистотата на населените места на територията 

на Община Попово  
 

Целите на промяната са установяване на по-пълна защита на обществените 

отношения, свързани с опазването на чистота на населените места на територията 

на общината. 
 

 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

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

обществения ред и чистотата на населените места на територията 

на Община Попово 
 

 Не са предвидени финансови и други средства за привеждане в действие на  

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

опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на 

Община Попово. С нея не се предвижда създаване на нови общински структури. 

За привеждане в изпълнение на Наредбата не е необходима реорганизация или 

увеличаване на щата на община Попово 

 

 4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и 

чистотата на населените места на територията на Община Попово 

 - Намаляване на действията, свързани с нерегламентирано лепене и 

поставяне на печатни материали по обекти, извън регламентирани за това места. 

 -   Подобряване на външния вид на градската среда. 

 - Опазване на обекти – общинска и държавна собственост в добро 

състояние. 

 

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 

Предлаганият проект за Наредба е разработен в съответствие с европейското 

законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните 

власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.  



1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за 

опазване на обществения ред и чистотата на населените места на 

територията на Община Попово (приета с Решение № 45 по Протокол № 

6/27.02.20020 г. на Общински съвет Попово), както следва: 

 

§ 1. В чл. 2 се заличава точката, отбелязваща края на изречението и се 

добавя ", както и по отношение на юридическите лица, които осъществяват 

какъвто и да е било вид дейност на територията на Община Попово."  

§ 2. Създава се нов чл. 16а със следния текст: 

(1) Забранява се поставянето на афиши, съобщения, реклами, 

некролози, агитационни материали и други печатни материали, както и 

изписването на знаци, символи и текстове с бои и цветни спрейове върху 

сгради – общинска или държавна собственост, съоръжения към сгради – 

общинска или държавна собственост, огради, улици, електрически 

стълбове, дървета, спирки и нависи на градския транспорт, стълбове на 

уличното осветление, светофарни уредби, пътни знаци, електрически табла, 

трафопостове, телефонни кабини, съдове за отпадъци, кошчета, паметници, 

постевените на обществени места пейки, беседки, саксии, кашпи, 

декоративни елементи и др.  освен ако поставянето не е разрешено от закон, 

подзаконов нормативен акт или административен акт на Кмета на 

Общината. 

(2) За нарушение на ал. 1 на физическите лица – нарушители, се налага 

глоба от 100 до 500 лева., а при повторност от 300 до 800 лева.  

(3) Когато нарушението на ал. 1 е извършено във връзка с дейността 

на юридическо лице или неперсонифицирана организация на физическите 

лица – ръководители по смисъла на чл. 24, ал. 2 ЗАНН, които са наредили 

или допуснали извършването на нарушението, се налага глоба от 300 до 800 

лева. 

(4) Когато нарушението на ал. 1 е извършено от юридическо лице или 

едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лева, а 

при повторност от 800 до 1500 лева. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

§3 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за 

опазване на обществения ред и чистотата на населените места на 

територията на Община Попово приета с Решение № …….., взето с 

Протокол № ….. от ........г. на заседание на Общински съвет при община 

Попово и влиза в сила от …..г. 
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