
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с 

чл. 77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност 

на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта 

за нова Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията 

на община Девин.  

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, 

срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на 

публикуване. 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, 

както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg 

МОТИВИ  

към Проект на НАРЕДБА № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на 

територията на община Девин 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за поддържане и 

опазване на обществения ред на територията на община Девин 

Констатирани са предпоставки от цялостно актуализиране на Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин, 

приета с Решение № 16 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Девин. 

Налице е необходимост от по-ясно регламентиране на обществените 

отношения за осигуряване 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. 

Във връзка, с промени в действащото законодателство се налага 

съобразяване на подзаконовите нормативни актове, каквато е и Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин, с 

разпоредбите на нормативните актове от по-висока степен. Например разпоредбите 

на чл. 16, чл. 16а, чл. 16б от Закона за защита от шума в околната среда (Обн. ДВ. 

бр. 74 от 13 септември 2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ. бр. 41 

от 2 юни 2009 г., изм. ДВ. бр.98 от 14 декември 2010 г., доп. ДВ. бр. 32 от 24 април 

2012 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28 ноември 2014 г., 

изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 52 от 2 юли 2019 г., 

доп. ДВ. бр. 60 от 30 юли 2019 г.) 

2. Цели, които се поставят 

Подобряване начина на живот на гражданите на община Девин и осигуряване 

на тяхното спокойствие и отдих, гарантиране на обществения ред, неговото 

регулиране и създаване на условия за превенция на нарушенията, оптимизиране на 

организацията и реда при осъществяване на търговска дейност, опазване на 

обществения ред и поддържане на естетически, приветлив и чист вид на територията 

на община Девин. 
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата наредба. 

Прилагането на новата Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред на територията на община Девин няма да е свързано с 

изразходване на допълнителни финансови средства от общинския бюджет, както и с 

ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, 

ако има такива. 

Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаването на по-

благоприятни условия за опазване на обществения ред на територията на община 

Девин и нормативни гаранции за осигуряването на спокойствието на гражданите от 

общината. За прилагането на новата нормативна уредба не са необходими 

финансови или други средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект на наредба е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за 

регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази 

материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях. 
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