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МОТИВИ 
 
към предложението за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на 

обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на 
имуществото на територията на Община Смолян. 

  
Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на 
околната среда и защита на имуществото на територията на Община Смолян е издадена на 
основание чл. 22 , ал. 1 от ЗМСМА и е приета с Решение на Общински Съвет- Смолян № 94 
от 14.04.2000г. Същата Наредба отменя Наредба за осигуряване на обществения ред, 
поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на 
територията на Община Смолян, приета с Решение № 37 от 11.06.1996 г. 
 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за осигуряване на обществения ред, 
поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото 
на територията на Община Смолян. 

    С оглед поддържането на актуалност на Наредбата за осигуряване на обществения ред, 
поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на 
територията на Община Смолян се налага промяна и допълване на текстовете във връзка 
с по-доброто регулиране на обществените отношения, свързани с обществения ред за 
осигуряване спокойствието и условия за труд и отдих на гражданите и гостите на 
общините. 
 

2. Цели, които се поставят с Наредбата за осигуряване на обществения ред, 
поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото 
на територията на Община Смолян. 

    Поддържане на актуалност на текстовете на Наредбата. 
 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за осигуряване 
на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и 
защита на имуществото на територията на Община Смолян.                                
Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 

 
4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, 

поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото 
на територията на Община Смолян.  
 

- Актуалност на текстовете на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане 
на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на 
Община Смолян, в съответствие със ЗМСМА. 
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- Регламентиране на реда и начина на осигуряване на обществения ред, поддържане на 
чистотата и опазване на околната среда и имущество на територията на Община 
Смолян. 

 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
     Настоящото предложение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане 
на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на 
Община Смолян е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове 
от по-висока степен, както и тези на европейското законодателство. 

 
          Настоящето предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 
1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА. 
 
         Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 14 
дневен срок от публикуването на настоящето предложение на интернет страницата на 
Община Смолян, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 
предложения и становища на e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, тел. за контакти:          
0301 / 6 24 26. 

 
 
 
 
 


