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МОТИВИ 

към Проект на Наредба за опазване на обществения ред и 

чистотата на територията на Община Тутракан  
 
 

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за опазване на 
обществения ред и чистотата на територията на Община Тутракан. 

 
С Решение № 100 от 03.10.2018 г. на Административен съд Силистра по адм. 

дело № 107 по описа на съда за 2018 година, е отменена по оспорване на прокурор от 
Окръжна прокуратура Силистра Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община 
Тутракан, приета с Решение № 485 от 26.09.2002 г. на Общински съвет Тутракан. 
Решението, с което е отменена горецитираната наредба е влязло в законна сила. 

С оглед гореизложеното към настоящия момент не съществува нормативен акт, 
който да урежда обществените отношения, свързани с опазване на обществения ред, 
собствеността и чистотата на територията на Община Тутракан. 

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), Кмета на общината отговаря за опазването на обществения 
ред, а също и съгласно чл. 17, ал. 1 в сферата на компетентност на органите на местно 
самоуправление са и обществените отношения свързани с общинското имущество, 
благоустрояването и комуналните дейности, опазването на околната среда, 
поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници. В 
тази връзка е необходимо съществуването на наредба, която да определя 
задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с опазване на 
обществения ред, собствеността и чистотата на територията на Община Тутракан. 

Досега действащата Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения 
ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Тутракан е 
приета през 2002 г. и многократно е променяна и допълвана.  

Необходима е промяна на структурата на досега действащата Наредба № 1 и 
съобразяването й с разпоредбите на Закона за нормативните актове и действащото 
законодателство, както и прецизиране на законодателните  норми по отношение на 
обществените отношения, свързани с опазване на обществения ред, собствеността и 
чистотата на територията на Община Тутракан. 

За нуждите на опазването на обществения ред е необходимо ясно 
регламентиране и повишаване на ефективността при налагането на наказания за 
констатирани административни нарушения на територията на Община Тутракан. 
 

II. Цели, които се поставят при приемането на Наредба за опазване 
на обществения ред и чистотата на територията на Община Тутракан. 

 
Проектът има за цел да се създаде подробно разписан и регламентиран 

административен ред по отношение превенция и констатиране на нарушения на 
обществения ред, опазване на чистотата и общественото имущество на територията 
на общината, както и редът и начина за санкционирането им като чрез предложената 
Наредба се дадат гаранции за осигуряването на спокойствието на гражданите и 
спазването на морално-етичните норми на поведение, както и за поддържането на 
чистотата, естетиката и хигиената на територията на Община Тутракан. 
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Посредством новата Наредба се цели синхронизация и привеждането в 

съответствие на местната уредба на обществените отношения, свързани с опазване 
на обществения ред, собствеността и чистотата със специалните закони, третиращи 
законодателството в областта на обществения ред, опазване на околната среда и 
чистотата на населените места. 

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на 
Община Тутракан. 
 

Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на 
новата Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на 
Община Тутракан. 
 

IV. Очаквани резултати от приемането на Наредба за опазване на 
обществения ред и чистотата на територията на Община Тутракан. 

 
Очаквани резултати от приемането на Наредбата са създаването на по-

благоприятни условия за опазване на обществения ред на територията на община 
Тутракан и нормативни гаранции за осигуряването на спокойствието на гражданите. 

Чрез  прилагането  на Наредбата  ще  се  установят ясни, общодостъпни 
правила и норми на поведение, права и задължения на физически, юридически лица и 
организации и др. временно пребиваващи или трайно установени на територията на 
Община Тутракан, по отношение спазване на обществения ред, опазване на чистотата 
и общественото имущество. 

Прилагането на Наредбата ще доведе до налагането на санкции при 
констатирани нарушения по отношение спазването на установените с нея правила и 
норми на поведение. 
 

V. Анализ на съответствието на Наредба за опазване на 
обществения ред и чистотата на територията на Община Тутракан с 
правото на Европейския съюз. 
 

Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в 
съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския 
съюз, в това число и Европейската Харта за местното самоуправление. 

 
 

 

Предложенията и становищата по проекта могат да бъдат 
депозирани в Деловодството на Община Тутракан, на адрес: гр. 
Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 в тридесетдневен срок от 
публикуването на проекта на интернет страниците на Община 
Тутракан и на Общински съвет Тутракан. 
 


