
До 
Общински съвет 
Гр.Тервел 

 
 

ДОКЛАД 
От 
Инж. Симеон Георгиев Симеонов  
Председател на ОбС 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба №1 за 
спазване на обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на 
гражданите и поддържане на чистотата в населените места на територията 
на община Тервел.  

 
 
 
 Уважаеми общински съветници, 

 
В съответствие с разпоредбите на чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за 

нормативните актове предлагам на Вашето внимание настоящия доклад и 
мотивите към него. 

 
1. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение 

на наредбата: 
В деловодството на Общински съвет Тервел постъпи призовка и 

разпореждане по Административно дело № 690/2018г. по описа на 
Административен съд – гр.Добрич. Административното дело е образувано по 
подаден протест от Окръжен прокурор Милена Любенова по чл.186, ал.2, във 
връзка с чл.185 от АПК срещу разпоредбата на чл.19, ал.1 от Наредба № 1 за 
спазване на обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на 
гражданите и поддържане на чистотата в населените места на територията 
на община Тервел.  
 Разпоредбата на чл.19, ал.1 от Наредбата предвижда, че „при 
маловажни нарушения установени при извършването им, овластените за 
това органи могат да налагат глоби от 10 лв. срещу квитанция, без право на 
обжалване. При отказ на нарушителя да плати глобата на същия се съставя 
акт по установения ред.“ 

Съгласно текстовете на чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за 
административните нарушения и наказания е предоставена възможност на 
овластените за това органи при явно маловажни случаи на административни 
нарушения, установени при извършването им, да налагат на място срещу 



квитанция глоба в размера, установен в съответния закон или указ, но не 
повече от 10 лева. Втората алинея урежда санкционирането на извършителя 
на маловажно нарушение с глоба от 10 до 50 лева от контролния орган, 
когато това е предвидено в закон или указ. Систематическото тълкуване на 
двете разпоредби указва, че законодателят непоколебимо разграничава 
„явно маловажните“ от „маловажните“ случаи на административни 
нарушения, вкл. и чрез размера на предвидената санкция. 

Т.е. при извършената преценка за законосъобразност на правилото на 
чл.19, ал.1 от наредбата следва да се отчете разпоредбата на чл.39, ал.2 от 
ЗАНН, тъй като и двете норми се отнасят за случаите на маловажни 
административни нарушения, установени при извършването им. 

При сравнение се открива разликата - според законодателя санкцията 
се налага в размер от 10 до 50 лева, а според Общински съвет Тервел - в 
размер от 10 лева. 

От изложеното, поради действително противоречие с нормативен акт 
от по-висока степен, считам че протестираната разпоредба от Наредбата 
следва да се измени.  

В чл.156, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс е разписано, че 
при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници 
административният орган може да оттегли изцяло или частично оспореният 
акт или да издаде акта, чието издаване от отказал. Съгласно чл.159, т.3 от 
АПК жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано 
съдебно производство, то се прекратява, когато оспореният 
административен акт е оттеглен.  

 
2. Цели, които се поставят, с приемането на изменението и 

допълнението на наредбата: 
Настоящото изменение и допълнение цели постигането на 

съответствие между разпоредбите в Наредба № 1 за спазване на 
обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на гражданите 
и поддържане на чистотата в населените места на територията на община 
Тервел с действащото национално законодателство. И предотвратяване на 
съдебно производство по повод обявяване на незаконосъобразност на 
горепосочения текст от наредбата, като противоречаща на норми от по-висок 
по степен нормативен акт.  

  
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба: 
Предлаганите промени и прилагането на Наредбата няма да е свързано 

с допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с 
ангажирането на допълнителни човешки ресурси.  
 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, 
ако има такива. 

Привеждане в пълна степен на съответствие на Наредба № 1 за 
спазване на обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на 



гражданите и поддържане на чистотата в населените места на територията 
на община Тервел с действащата нормативна уредба и останалите 
нормативни актове от по-висока степен.  

 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Проектът за изменение и допълнение на наредбата не противоречи на 

правото на Европейския съюз. Предлаганият проект е изготвен в 
съответствие с Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Закона за административните нарушения и наказания.   
 
 

На 22.11.2018г. настоящият проект на изменение и допълнение на 
Наредба №1 за спазване на обществения ред, опазването на околната 
среда, имуществото на гражданите и поддържане на чистотата в 
населените места на територията на община Тервел е публикуван на 
официалната интернет страница на Община Тервел в раздел Общински 
съвет, подраздел „Проекти на наредби и програми“.  
  

В съответствие с чл.26, ал.3 и 4 от Закона за нормативните 
актове заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от 
публикуването да направят писмени предложения и да изразят 
становища по него. Те могат да бъдат депозирани в деловодството на 
Общински съвет Тервел или изпратени на e-mail адрес: 
tervel2000@yahoo.com   

 
 
 

Председател на ОбС: 
       (инж. Симеон Симеонов) 

ЙД 
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ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 1 за спазване на 
обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на 
гражданите и поддържане чистотата в населените места на територията на 
община Тервел.  
 
 

Уважаеми общински съветници, 
 

На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.5, ал.6 и чл.16, ал.1, т.2 от Правилника за 
организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация при община Тервел 
(мандат 2015-2019г.),  
 
 

ПРЕДЛАГАМ: 
Общинския съвет на община Тервел да вземе следното решение:  

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 и чл.79 
от АПК, чл.8, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, 
Общински съвет гр.Тервел Реши:  

 
Приема изменения и допълнения в Глава четвърта 

„Административно наказателни разпоредби“ на Наредба № 1 за спазване 
на обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на 
гражданите и поддържане чистотата в населените места на територията на 
община Тервел, както следва: 

 
1. Изменя чл.19 /1/, а именно: 
 
 



БИЛО:  

Чл.19 /1/ При маловажни нарушения установени при извършването 
им, овластените за това органи могат да налагат глоби от 10 лв. срещу 
квитанция, без право на обжалване. При отказ на нарушителя да плати 
глобата на същия се съставя акт по установения ред. (Изменена с Решение 
№ 5-72 от 12.07.2007г.) 

 
СТАВА:  
Чл.19 /1/ За явно маловажни случаи на административни нарушения, 

установени при извършването им, овластените за това органи налагат на 
място, срещу квитанция, глоба до размера, предвиден в съответния закон 
или указ, но не повече от 10 лева. 
 

2. Допълва чл.19 с нова алинея 2: 
Чл.19 /2/ За маловажни случаи на административни нарушения, 

установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или 
указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението 
глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който 
съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, 
мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на 
глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е 
съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на общинска 
администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да 
заплати доброволно глобата. 

 
Досегашната ал.2 на чл.19 става ал.3, ал.3 става ал.4 и ал.4 става ал.5.  
 
3. Допълва § 5 в Глава Пета „Преходни и заключителни 

разпоредби“ , както следва: 
 
§ 5. Наредбата е приета от Общински съвет град Тервел с Решение № 9-

102 /30.10.2000г., изм. и доп. с Решение № 5-72/12.07.2007г.,  Решение № 6-
60/ 29.07.2009г., изм. и доп. с Решение № 7-98 от 12.12.2015г., изм. и доп. с 
Решение № … - ……. от ….......2018г. 

 
 
 
 
 
Председател на ОбС гр.Тервел: 
       (инж. С. Симеонов) 

ЙД 
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