
 
 
 
  
 
  Вносител на проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в Община 
Куклен, приета с Решение № 636, взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018 г. на 
Общински съвет Куклен: Христо Божинов – Заместник-кмет на Община Куклен; 
 
             МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА 
 Наредба за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в Община Куклен, приета с 
Решение № 636, взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018 г. на 
Общински съвет Куклен. 
 
І.Причини, които налагат приемането на наредбата. 
  Причините за изготвяне и приемане на проекта на наредба за изменение са  
необходимостта за привеждане на действащата наредба, приета с Решение № 636, взето на 
Редовно заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018 г. на Общински съвет Куклен, в 
съответствие с нормативните актове от по–висока степен, а именно: Закона за управление 
на отпадъците, Закона за административните нарушения и наказания. В тази насока има и 
протест от Окръжна прокуратура Пловдив по преписка № 7856/2018 г. от 20.09.2018 г. с 
искане за обявяване на частична нищожност на Наредба № 1 за обществения ред в Община 
Куклен, като при изработване на проекта са взети впредвид и изложените доводи и 
становище от представителя на Окръжна прокуратура Пловдив подробно развити и 
изложени в протеста. 
 
Принцип на необходимост:  
  На територията на община Куклен действа с Наредба № 1 за обществения ред в Община 
Куклен, приета с Решение № 636, взето на Редовно заседание с Протокол № 56 от 
29.06.2018 г. на Общински съвет Куклен, която следва  да е в унисон с  нормативни актове 
от по-висока степен, както и с действащите подзаконови актове, приети от Общински 
съвет Куклен, което налага нейното редактиране, чрез изменение и отмяна на част от 
разпоредбите, а именно: отмяна на разпоредбите на чл. 13, т.1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, 
т. 8, т. 9, и изменение на разпоредбата на чл. 27, ал. 4. 
  Съгласно чл. 24, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, 
всеки нормативен акт има наименование, което сочи вида на акта и главния му предмет.  
   В тази насока,  съгласно действащата Наредба № 1 за обществения ред в Община Куклен 
в чл. 1, ал. (1) са посочени правоотношенията, които се уреждат в нея, свързани 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.  
   Предвидени са в Наредба № 1 за обществения ред в Община Куклен в чл. 13 следните 
забрани: 
1. изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и изхвърлянето в съдовете за смет 
на пожароопасни и избухливи вещества, твърди и обемисти предмети, строителни 



отпадъци, отпадни продукти от отглеждането на домашни животни и питомци и други, 
които могат да повредят сметосъбирачните машини; 
2. изхвърлянето на смет и отпадъци от личните стопанства, фекалии, изливането на 
отпадни води по улици, и на други обществени места; 
3. запалването на сметта в съдовете за смет; 
4. запалването на гуми и пластмасови изделия, в т.ч. автомобилни гуми и кабели; 
5. запалването на суха растителност; 
6. своеволното преместване на съдовете за смет от определените им места и паркирането 
на моторни превозни средства (МПС) в зоната до тях, пречещо на извозването им; 
7. депонирането на отпадъци извън определените от общината места; 
8. изливането на гориво-смазочни материали на обществени места и в градската 
канализационна мрежа и миенето на МПС на обществени места; 
9. изхвърлянето на опасни отпадъци и складирането им на територията на Община Куклен; 
  А в действаща Наредба № 17 за управление на отпадъците на територията на Община 
Куклен в чл.1 се уреждат следните отношения, свързани с правата и задълженията, по 
отношение на дейностите за управление на отпадъците на територията на община Куклен, 
на физическите лица, които живеят или временно пребивават в общината, както и на 
юридическите лица, които осъществяват дейност на нейната територия, с реда и условията 
за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на 
битови, строителни, производствени и масово разпространени отпадъци и поддържането 
на чистотата на територията на община Куклен, с финансовото осигуряване на дейностите 
по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги, с контрола, глобите и 
санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.  
  Предвидени са в Наредба № 17 за управление на отпадъците на територията на Община 
Куклен в чл. 5 следните забрани: 
1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места. 
2. Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и смесването на 
оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете /местата/ за разделно събиране 
на отпадъци . 
3. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за 
обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет. 
4. Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените места. 
5. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от производствени и селско 
стопански дейности. 
6. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните /за 
разделно събиране/. 
7. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и 
здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, 
сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч. - едрогабаритни, строителни, лесно 
запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др. 
8. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена 
жар. 
9. Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се 
извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, за които са издадени 
съответните разрешения. 
10. Изхвърлянето на отпадъци, изливането на води, изтърсването и изтупването от балкони 
и прозорци на жилищните сгради. 



11. Разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската 
администрация. 
12. Паркирането на превозни средства по начин, който би попречил на събирането и 
извозването на отпадъците. 
13. Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдове за отпадъци, както и 
изписването на знаци, символи и текстове по тях. 
14. Поставянето на излезли от употреба лампи, негодни за употреба батерии и 
акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за битови отпадъци, 
както и смесването им с други отпадъци. 
15.Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба 
акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на 
електролит от негодни за употреба акумулатори. 
16. Събирането на негодни за употреба акумулатори без електролит освен в случаите, 
когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, 
обстоятелства. 
17. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и 
подземни води и в канализационната система; 
18. Съхраняването или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 
водещо до замърсяване на земята и почвата. 
т.е. цитираните разпоредби от Наредба № 1 за обществения ред в Община Куклен и от 
Наредба № 17 за управление на отпадъците на територията на Община Куклен, имат за 
предмет идентични правоотношения, чрез въведените забрани, поради което следва чл. 13, 
т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 от Наредба № 1 за обществения ред в Община 
Куклен да бъдат отменени с настоящия проект на наредбата, тъй като тези отношения, 
като материалноправни и санкционни норми, са уредени в Наредба № 17 за управление на 
отпадъците на територията на Община Куклен. 
    Разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от действащата  Наредба  № 1, ще следва да бъде изменена, 
съобразявайки разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за административните нарушения и 
наказания, като следва да придобие следния вид в проекта на наредбата: За 
административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 
16 години, и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, 
попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им. Тази 
редакцията на разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от проекта ще бъде съобразена с Закона за 
административните нарушения и наказания, Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, и Закона за нормативните актове. 
     
Принцип на обоснованост:  
       Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в Община 
Куклен, е съобразен с действащото законодателство, с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1 
от ЗНА. 
 
Принцип на предвидимост и откритост:  
        Разпоредбите в проекта на наредбата са съобразени изцяло с изложените доводи в 
протестта от Окръжна прокуратура Пловдив по преписка № 7856/2018 г. от 20.09.2018 г., 
като същевременно са обсъдени 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 и на Портала 



за обществени консултации 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, като са взети впредвид и доводите в протеста от Окръжна прокуратура 
Пловдив по преписка № 7856/2018 г. от 20.09.2018 г. 
 
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, по повод  предложените изменения. 
 
II.Цел на наредбата 
   Целта на проекта е уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото 
законодателство, съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, който гласи, че всеки 
общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните 
актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение, 
включително да ги изменят, допълват и отменят при необходимост в рамките на Закона за 
нормативните актове. 
 
III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата. 
   За прилагане на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в 
Община Куклен, няма да е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства. 
 
IV. Очаквани резултати 
   Очаквани резултати са постигане на съответствие и уеднаквяване на Наредба № 1 за 
обществения ред в Община Куклен с Закона за управление на отпадъците и Закона за 
административните нарушения и наказания. 
 
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
   Предлаганата Наредбата за изменение на 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 ЗНА е извършена частична оценка на въздействието на 
проекта на подзаконовия нормативен акт.  
 
Вносител: (П) 
Христо Божинов – Заместник-кмет на Община Куклен; 
 
Изготвили: 
Мария Генова (П) 
Старши юрисконсулт Община Куклен 
 
адв. Николай Чолаков (П) 



 


