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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Христо Божидаров Божинов – Зам.-кмет на Община Куклен 

 

 

Относно: Приемане на проект на нова наредба – Наредба № 1 за обществения ред в 

община Куклен  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Действащата на територията на Община Куклен Наредба № 1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 

община Куклен (Приета с решение № 8 от 07.11.2001 г., доп. с реш. №107/05.09.2002 г., 

изм. с реш. № 239/31.08.03 г., доп. с реш. № 62/ 21.06.2004 г., доп. с реш. №149/10.12.04 

г., доп. с реш. № 299/02.12.05 г., изм. с реш. № 504/30.03.07 г., изм. с реш. № 208, взето 

с протокол № 27 от 28.11.2008 г.; изм. с реш. № 941, взето с протокол № 73 от 

28.08.2015 г.; изм. с реш. № 962, взето с протокол № 74 от 28.09.2015 г.; изм. с реш. № 

984, взето с протокол № 75 от 16.10.2015 г.; изм. с реш. № 32, взето с протокол № 6 от 

21.12.2015 г.; отм. с реш. № 706/27.04.2017 г. на Адм. съд Пловдив) има непълноти, 

неточности и противоречия с действащото законодателство и други подзаконови 

нормативни актове. Действащата наредба е многократно изменяна и допълвана през 

годините, но и към настоящия момент има необходимост от актуализация и конкретика 

в разпоредбите. 

 

Мотиви за конкретната необходимост от приемане на нова наредба, която да 

определи ясно, точно и напълно реда, условията и изискванията за осигуряването, 

опазването и поддържането на обществения ред, създаване на условия за спокойствие, 

труд и отдих на гражданите, спазване на морално-етичните норми на поведение, 

провеждането на събрания, митинги и други обществени прояви, организацията и реда 

при извършването на търговска дейност, поддържането на чистотата на територията на 

Община Куклен. 

 

І. Причини, които налагат приемането на наредбата. 

В резултат на извършен задълбочен анализ на действащата Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на 

територията на община Куклен и анализ за съответствие на действащата нормативна 

уредба се налага да се приеме нов подзаконов нормативен акт, който да даде ясен, 

пълен и точен регламент на обществените отношения, свързани с осигуряването, 

опазването и поддържането на обществения ред, осигуряване на спокойствие, труд и 

отдих на гражданите, спазване на морално-етичните норми на поведение, провеждането 

на събрания, митинги и други обществени прояви, организацията и реда при 

извършването на търговска дейност, поддържането на чистотата на територията на 

община Куклен. 

 

Принцип на необходимост:  

http://www.kuklen.org/


Необходимо е да се приеме нова наредба, която да определи в детайли реда, 

условията и изискванията по поддържане и опазване на обществения ред, и по този 

начин да се подобри приложението на подзаконовия нормативен акт с ясно разписани 

контролни функции на оправомощените длъжностни лица, превантивни мероприятия с 

възпиращ ефект, установяване на извършените нарушения и налагане на съответните 

санкционни норми.  

 

Принцип на обоснованост:  

Проектът на нова наредба се предлага, поради установените непълноти и 

неточности на сега действащата наредба, които не могат да бъдат преодолени по друг 

път с подобряване на работата на общинската администрация, въвеждане на нови 

технологии и т.н., като в тази насока и очакванията на гражданите на Община Куклен 

във връзка с преустановяване на всякакви частни мероприятия, свързани с вдигане шум 

над нормите, поради ползването на озвучителни уредби, изпълнения на оркестри и 

певци на открито, смущаващи обитателите на съседни жилищни сгради и на квартали в 

цялост. 

  

Принцип на предвидимост и откритост:  

Разпоредбите в проекта на наредбата са обсъждани и съгласувани със 

заинтересованите страни на различни нива, като отделно проектът на наредбата с 

мотивите и частичната оценка на въздействието ще бъдат публикувани на официалния 

сайт на община Куклен за становище и предложения от заинтересованите лица, които 

могат да направят на следния електронен адрес: kmet@kuklen.org или в деловодството 

на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43. 

 

Принципът на съгласуваност:  

Проектът на наредбата е изготвен, като са взети впредвид всички предложения и 

мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от общинската 

администрация и всички заинтересовани страни  в процеса по изработка на проект. 

 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност 

В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички 

сектори на общинската администрация, като бяха взети предвид техните експертни 

мнения и становища, относно предложената нова наредба, както и са проведени 

консултации в процеса на изработка на самия проект на наредба. В проекта за нова 

наредба е заложен акцент по нейното прилагане, поради което и въведените норми и 

правила в проекта са ясни, общодостъпни и разбираеми, с които се установяват правата 

и задълженията на адресатите, въведените забрани и предвидените санкции в 

подзаконовия нормативен акт. 

 

II. Цел на наредбата 

Целта на проекта е уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото 

законодателство, и постигане на оптималното от общинската администрация по 

поддържането и опазването на обществения ред  на територията на община Куклен. В 

Наредбата са заложени ясно регламентирани разпоредби за дефинираните забрани,  

които следва да се спазват от: 1. всички лица, които живеят постоянно или временно 

пребивават на територията на Община Куклен; 2. собствениците, ползвателите и 

наемателите на жилищни сгради и други недвижими имоти; 3. управителите на 

етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на 

сгради и прилежащите терени; 4. управителите и представляващите търговски 

дружества, едноличните търговци, предприятията, учрежденията, организациите, 

юридическите лица с нестопанска цел, а така също и лицата, развиващи търговска 

mailto:kmet@kuklen.org


дейност на територията на Община Куклен; 5. ръководствата на търговски дружества, 

предприятия, учреждения, организации, юридически и физически лица, ползващи 

територии в промишлените зони. Разписаните контролни правомощия на всички 

компетентни органи, предвидените съответни санкции в зависимост от тежестта на 

нарушението с цел постигане на по добри резултати по осигуряване на обществения 

ред. В проекта на наредба е търсено да се постигне систематизиране на разделите в 

подзаконовия нормативен акт, за да постига повече яснота и се улеснява нейното 

прилагане. В действащата Наредба съществуват неясни текстове на някои разпоредби и 

неточности, чието отстраняване ще доведе до по-ясни правила и съответно по-добро 

приложение на нормативния акт. Освен това е необходимо да се въведат нови 

разпоредби за  ограничение на различни дейности,  които нарушават обществения ред, 

като например озвучаването на обществени места и в открити частни имоти с 

озвучителни устройства, изпълнения на оркестри и певци, и т.н., което създава 

дискомфорт на останалите живущи в съседните сгради, забраната на такива 

мероприятия ще доведе до подобряване на средата на живот в общината. 

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата. 

За прилагане на проекта на Наредба № 1 за обществения ред в Община Куклен 

няма да е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства. 

 

IV. Очаквани резултати 

Очаквани резултати са, да се постигне актуалност и уеднаквяване на 

разпоредбите на проекта за нова наредба и действащите законови и подзаконови 

нормативни актове и преодоляване недостатъците и празнотите, констатирани в 

практиката по прилагането на старата наредба и постигане на превенция за 

недопускане на нарушения по осигуряване на спокойствието на гражданите на община 

Куклен. 

    

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият нов проект за Наредба № 1 за обществения ред в Община Куклен 

е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство. 

     

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове е извършена 

частична оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт. 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 

Община Куклен и на Порталът за ообществени консултации на 29.05.2018 г. до 

28.06.2018 г. включително. 

 

С оглед гореизложеното, 

 при ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ:  

Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 11, чл. 15, чл. 19, чл. 26, чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от Административно процесуален кодекс,  

при ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ: 

Актуализиране и прецизиране на регламента, свързан с реда, условията и 

изискванията за осигуряването, опазването и поддържането на обществения ред, 

създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите, спазване на морално-

етичните норми на поведение, провеждането на събрания, митинги и други обществени 

прояви, организацията и реда при извършването на търговска дейност, поддържането 

на чистотата на територията на Община Куклен,  

Предлагам Общински съвет Куклен да приеме следното 



 

РЕШЕНИЕ: 

   

1. Общински Съвет Куклен Приема Наредба № 1 за обществения ред в Община 

Куклен; 

2. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен всички 

последващи действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

Приложения: 

1. Проект на Наредба № 1 за обществения ред в Община Куклен; 

2. Частична оценка на въздействието; 

3. Справка за постъпили становища и предложения. 

 

 

С уважение, 

 

ХРИСТО БОЖИНОВ                 /п/ 

Зам.-кмет на Община Куклен 
 

 

 

Съгласували: 

Мариана Ганева                                  /п/ 

Секретар на Община Куклен 

 

Мария Ковачева                                  /п/ 

Директор Дирекция „АПИО, ФСД и МДТ ” 

 

Илия Димов                                         /п/ 

Началник отдел „ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР” 

 

Петър Георгиев                                   /п/ 

Старши експерт  

 

Изготвили: 

Недялка Георгиева                             /п/ 

Главен юрисконсулт 

 

адв. Николай Чолаков                        /п/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА  

ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА КУКЛЕН; 

 
 

 

Вносител: Христо Божинов Заместник-кмет на Община Куклен 

 

 

Мотиви за конкретната необходимост от приемане на нова наредба, която да 

определи ясно, точно и напълно реда, условията и изискванията за осигуряването, 

опазването и поддържането на обществения ред, създаване на условия за спокойствие, 

труд и отдих на гражданите, спазване на морално-етичните норми на поведение, 

провеждането на събрания, митинги и други обществени прояви, организацията и реда 

при извършването на търговска дейност, поддържането на чистотата на територията на 

Община Куклен. 

 

І. Причини, които налагат приемането на наредбата. 

В резултат на извършен задълбочен анализ  на действащата Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на 

територията на община Куклен и анализ за съответствие на действащата нормативна 

уредба се налага да се приеме нов подзаконов нормативен акт, който да даде ясен, 

пълен и точен регламент на обществените отношения, свързани с осигуряването, 

опазването и поддържането на обществения ред, осигуряване на спокойствие, труд и 

отдих на гражданите, спазване на морално-етичните норми на поведение, провеждането 

на събрания, митинги и други обществени прояви, организацията и реда при 

извършването на търговска дейност, поддържането на чистотата на територията на 

община Куклен. 

 

Принцип на необходимост:  

Необходимо е да се приеме нова наредба, която да определи в детайли реда, 

условията и изискванията по поддържане и опазване на обществения ред, и по този 

начин да се подобри приложението на подзаконовия нормативен акт с ясно разписани 

контролни функции на оправомощените длъжностни лица, превантивни мероприятия с 

възпиращ ефект, установяване на извършените нарушения и налагане на съответните 

санкционни норми.  

 

Принцип на обоснованост:  

Проектът на нова наредба се предлага, поради установените непълноти и 

неточности на сега действащата наредба, които не могат да бъдат преодолени по друг 

път с подобряване на работата на общинската администрация, въвеждане на нови 

технологии и т.н., като в тази насока и очакванията на гражданите на Община Куклен 

във връзка с преустановяване на всякакви частни мероприятия, свързани с вдигане шум 

над нормите, поради ползването на озвучителни уредби, изпълнения на оркестри и 

певци на открито, смущаващи обитателите на съседни жилищни сгради и на квартали в 

цялост. 

  

Принцип на предвидимост и откритост:  

Разпоредбите в проекта на наредбата са обсъждани и съгласувани със 

заинтересованите страни на различни нива, като отделно проектът на наредбата с 

мотивите и частичната оценка на въздействието ще бъдат публикувани на официалния 

сайт на община Куклен за становище и предложения от заинтересованите лица, които 



могат да направят на следния електронен адрес: kmet@kuklen.org или в деловодството 

на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43. 

 

Принципът на съгласуваност:  

Проектът на наредбата е изготвен, като са взети впредвид всички предложения и 

мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от общинската 

администрация и всички заинтересовани страни  в процеса по изработка на проект. 

 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност 

В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички 

сектори на общинската администрация, като бяха взети впредвид техните експертни 

мнения и становища, относно предложената нова наредба, както и са проведени 

консултации в процеса на изработка на самия проект на наредба. В проекта за нова 

наредба е заложен акцент по нейното прилагане, поради което и въведените норми  и 

правила в проекта са ясни, общодостъпни и разбираеми, с които се установяват правата 

и задълженията на адресатите, въведените забраните и предвидените санкции в 

подзаконовия нормативен акт. 

 

II. Цел на наредбата 

Целта на проекта е уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото 

законодателство, и постигане на оптималното от общинската администрация по 

поддържането и опазването на обществения ред  на територията на община Куклен. В 

Наредбата са заложени ясно регламентирани разпоредби за дефинираните забрани,  

които следва да се спазват от: 1. всички лица, които живеят постоянно или временно 

пребивават на територията на Община Куклен; 2. собствениците, ползвателите и 

наемателите на жилищни сгради и други недвижими имоти; 3. управителите на 

етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на 

сгради и прилежащите терени; 4. управителите и представляващите търговски 

дружества, едноличните търговци, предприятията, учрежденията, организациите, 

юридическите лица с нестопанска цел, а така също и лицата, развиващи търговска 

дейност на територията на Община Куклен; 5. ръководствата на търговски дружества, 

предприятия, учреждения, организации, юридически и физически лица, ползващи 

територии в промишлените зони. Разписаните контролните правомощия на всички 

компетентни органи, предвидените съответни санкции в зависимост от тежестта на 

нарушението с цел постигане на по добри резултати по осигуряване на обществения 

ред. В проекта на наредба е търсено да се постигне систематизиране на разделите в 

подзаконовия нормативен акт, за да постига повече яснота и се улеснява нейното 

прилагане. В действащата Наредба съществуват неясни текстове на някои разпоредби и 

неточности, чието отстраняване ще доведе до по-ясни правила и съответно по-добро 

приложение на нормативния акт. Освен това е необходимо да се въведат нови 

разпоредби за  ограничение на различни дейности,  които нарушават обществения ред, 

като например озвучаването на обществени места и в открити частни имоти с 

озвучителни устройства, изпълнения на оркестри и певци, и т.н., което създава 

дискомфорт на останалите живущи в съседните сгради, забраната на такива 

мероприятия ще доведе до подобряване на средата на живот в общината. 

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата. 

За прилагане на проекта на Наредба № 1 за обществения ред в Община Куклен 

няма да е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства. 

 

IV. Очаквани резултати 
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Очаквани резултати са, да се постигне актуалност и уеднаквяване на 

разпоредбите на проекта за нова наредба и действащите законовите и подзаконови 

нормативни актове и преодоляване недостатъците и празнотите, констатирани в 

практиката по прилагането на старата наредба и постигане на превенция за 

недопускане на нарушения по осигуряване на спокойствието на гражданите на община 

Куклен. 

    

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият нов проект за Наредба № 1 за обществения ред в Община Куклен 

е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


