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
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Председател на ОбС:
(инж. Симеон Симеонов)
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От
Инж. Симеон Георгиев Симеонов
Председател на ОбС гр.Тервел

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 № 9102 /30.10.2000г., изм. и доп. с Решение № 5-72/12.07.2007г., Решение № 660/ 29.07.2009г., изм. и доп. с Решение № 7-98 от 12.12.2015г., изм. и доп. с
Решение № … - ……. от ….......2018г.
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Председател на ОбС гр.Тервел:
(инж. С. Симеонов)

flpnaoxeHre Ns 1
KbM t{JI. 16 or Hape46ara sa o6xsara
nrs4eilcreuero

v

MeroAonotvlflTa 3a r43BbptxBaHe Ha oqeHKa

Ha

I,IHcrnryqut= O6lluHcKH cbBer Ha o6rqnHa

HoprrarnreH aKT: Hape46a Ns1 sa crra3BaHe

Tepner

Ha o6rqecrneuur peA, o[a3BaHero Ha
oKoJrHaTa cpeAa, HMyuIecTBoTo Ha
fpaxAaHHTe r{ rroAAbpxaHe Ha qHcToTaTa B
HaceJreHHTe MecTa Ha Tepr4TOpI4gTa Ha
o6uluHa Tepnea.

Konrarr

3a Bbnpoc[:

r{Hx( Curreon CuueoHon
llpe4ce4areJr Ha O6u4lrncrrr sbBer Tepnea
1.

.ilara: 22.L1-Z}LBr.
TeaeQoH:
05751 / 24-79

fleQnHupaHe na npo6aena:

1.1. KpamKo onucaHue Ha npodneuo u npuquHume sa Hezolomo eb3HuKeaHe. Ilocoqeam ce
ap?yrqeHmumq Koumo o6ocuoea*am HopJvtamu*Hame npoJifrHa.
HsMeHeHHflTau AolbnHeHvtrTa, KoHTo ce [peAnarar, ca B pe3yrrar Ha H3BbprxeH npefJIeA LI
aHaJIH3 Ha 4eficrnaulara Hape46a Ns1 sa cna3BaHe Ha o6qecrBeHufl peA, oflasBaHero Ha
oKoJIHara cpeAa, HMyrIIecTBoTo Ha fpaxnaHr,rTe H noAAbpxaHe Ha qHcrorara B HaceJreHHTe
Mecra Ha repuTopvflTa na o6ulnHa Tepne.n, cneA flocrbrrvr,a rrpu3oBKa H pa3rropexAaHe rro
A4vtuur.rcrparuBHo Aero Ns 690/2078r. no onuca Ha A4uuHHcrparHBeH cbA - rp.[o6puv.
A4uuHrzctparl,IBHoro AeJro e o6paaynaHo no noAaAeH rrporecr or OxprxHa npoKyparypa flo6puv no .{4.186 , aLZ, BbB Bpb3Ka c .ur.185 or AIIK cpeqy pasuope46ara Ha st.1-9, a;r.1 or
nape46a.
7.2. )nucea ce KaKau ca npo6neuume e npuna?aHemo Hq cbu4ecmeyeoqomo eaxouodamencmeo
uJlu ab3HuKHqnume o6cmonme.ncmeq, Koumo Hanaeam npuenaHemo Ha Hoeo
saxouodamencmao. Ilocoqeme e63JvtoJtHo rlu e npo6neutm da ce pewu e pa.rqKume Ha
cbt4ecmsyeat4omo saxouodamencmao qp% npo.uflHo a opaaHu3aqunma ua pa6oma u/uttu upes
eteettcdaue Ha HoBu mexHotto?uqHu eb3"rvtoJtcHocmu (nanpuuep cbglvrecmHu uHcneKquu uetrcdy
HnKorlKo op?aHo u dp.).

Paanope46ara Ha .ur.19, ar.L or nape46ara He e cHHxpoHH3HpaHa c reKcroBere Ha ut.39, aa.L
u aa.Z or 3axoHa 3a aAMuHt4crparHBHHTe HapyueHlas, u HaKa3aHr4fl, Karo no ro3u HaqI,IH
nporHBopeqH Ha HopMarI,IBeH aKT or rro-BHcoKa crerreH. CrraacHo pa3nope46ure na,tt.76,
a.n.3 ot AIIK o6quHcKI,ITe cbBeru v3AaBar HopMaTHBHH aKToBe, c KoHTo ypexAar cto6pasHo
HopMarLrBHHTe aKToBe or rro-BHcoKa crefleH o6ulecrneHu orHou]eHuq or MecrHo 3Har{eHHe.
Crr"racuo u1.75, at.Z or AIIK Hopruarl4BHr,rre aAMHHHCTpaTHBHH aKToBe ce H3AaBar tro
npr4JraraHe Ha 3aKoH vtvr toA3aKoHoB HopMarHBeH aKT or no-Br4coKa crerreH. Hape46ara,
Karo HopMarHBeH aKT ce H3AaBa 3a rrpunaraHe Ha orAeJrHH pasnope46vt vtvr [oApa3AeJreHrfl.
Ha HOpMaTABHVfl, aKT OT nO-Bt4 COKa CTe[eH.
7.3. [Iocorteme daau ca u3ebputeHu nocrTedeauqu oqeHKu Ha HopJqamuaHug aKm, urltt aHaltu3u 3a
u3nbnHeHuemo Ha nonumuKomo u KaKeu ca p%yJlmomume om max?
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2.\etut

OcrarypxnaHe Ha cborBercrBHe MexAy pa3[ope46ure n Hape46a No ]- ga cuasBaHe Ha
o6ulecrneHnr peA, ona3BaHero Ha oKoJrHara cpeAa, HMyrr{ecrBoro Ha rpaxAaHHTe v
noAAbpxaHe Ha r{Hcrorara B HaceJreHHTe Mecra Ha repl4TopvflTa na o6quua Tepne.n ctc
3aroHa 3a aAuuHvrcrparr,rBHHTe HapyueHufl, u HaKa3aHI4fl. H upe4orBparsBaHe Ha cr4e6Ho
[pon3BoAcrBo rro noBoA o6qsqsaHe Ha He3axoHocro6pa3Hocr Ha ropenocor{eHl,Ig reKcr or
Hape.Il6ara, Karo nporllBopeqaua Ha HopMH or rro-BI,IcoK no creneH HopMarHBeH aKT.
3. I,I4eHrnQuqnpaue Ha 3a[rHTepecoBaHuTe crpaHu:
HaceaeHuero Ha o6uquHa Tepne.n, KaKTo v ropu4lav.ecKl,I JIHIIa cbc ceAanl4lqe H aApec Ha
vnDaBJreHHe Ha repuToDuqra Ha o6uluua Tepser.
4. Bapuatrlr Ha 4efi crnne :
3a qelure Ha oqeHKara 4eQuHr{paMe na6op or ABe BaJIHAH}I orrIIHH (napuanra):
BapnaHr 1 -,,Ee3 HaMeca" (He ce [paBI,I nurqo):
IIIe rpoAbnxr.r nporuBopeqlrero MexAy 3aKoHoB u noAsaKoHoB HopMarHBeH aKr. II{e
rrpoAbnxr{ nporz3BoAcrBoro no o6pasyBaHoro aAMI,IHHcrparIaBHo AeJIo, Karo peueHuero Ha
A4r,arEuucrparvBHvs cbA rrle 6r4e B noJr3a ua OxprxHa rpoKyparypa - flo6pnv 14 IrIe crIeABa
Aa ce 3anJraTsT IIpl4cbAeHure ct4e6HH pa3HOcKH oT 06rquHcrcra cbBeT.
Bapuanr 2 - ,,flpuevaHe Ha HopMarHBeH pe4" :
Ile 6t4e flocrurHaro cborBercrBr,re MexAy 3axoua 3a aAMVHucrparHBHHTe HapyueHIdA vt
HaKa3aHHs ra Hape46a Ns 1 sa cna3BaHe Ha o6qecrBeHHfl peA, o[a3BaHero Ha oKoJIHara cpeAa,
IrMyrrIecTBoTo Ha rpaxAaHHTe v noAAbpxaHe Ha qHcToTaTa B HaceJIeHLITe MecTa Ha
repgropgflTa Ha o6uluHa Tepnea. II-\e 6t4e npeAorBpareHo o6qssBaHero Ha HI4IIIoxHocr Ha
TeKcra or cera Aefictsaqara peAaKqnfl Ha vrt.L9, an.1 or HapeA6ara.
5. HenaruBHll Bb3Aeficrs[s:
Bapuanr 1-,,Ee3 HaMeca" [He ce npaBu HraIqo):
He e Halnqe noJIoxHTeJIHo ata4eficraue.
BapnaHr 2 - ,,flpuevtaHe Ha HopMarHBeH pe4":
He ce nDenBHxAar noreHIIlz,ailHvt HerarHBHH nla4eilcranr.

6. [IoaoxrITeJIH]I nts4efi crnnx:
BapuaHt 1 -,,8e3 HaMeca" (He ce npaBu nraulo):
He e uarnIIe noJIoxLITeJIHo nls4eficrane.
BapuaHr 2 - ,,llpuetraHe Ha HopMarHBeH pe4":
IIle 6r4e nocrHrHaro cborBercrBr4e MexAy 3arcoua 3a aAMuHktcrparI,IBHI'ITe HapyueHIdA v
HaKa3aHr,rfl n Hape46a Ns L sa cna3BaHe ua o6uqecrBeHuq peA, o[a3BaHero Ha oKoJIHara cpeAa,
HMyTIIeCTBOTO Ha fpaxAaHHTe u noAAbpxaHe Ha qI4cToTaTa B HaceJIeHHTe MecTa Ha
repHTopHrITa Ha o6uluHa Tepae.n.
7. Iloreuq ualruvt ptrcKo Be :
Hqrua IIoTeHr{HaJrHH pr,rcKoBe oT npHeMaHeTo Ha IIpeAJIoxeHHTe H3MeHeHHfl

uapea6ara.
8.1. A.qrunHucrparlrBHara
tr tlle ce noBHIIIH
tr IIIe ce HaManH

rexecr

Hcrua eQercr
8.2. C.ns$aBar JrH ce HoBH peryJraropHn pexerun?

3acsrar

ttycttytw?
He.

rv

Ao['bJIHeHI,Ifl Ha

sa QnauuecKuTe I{ rcpl{AurrecKlrre JIHIIa:

E

9. Crs4anar

14

ce HoBtr perucrPn?

Koeamo om?ogopbm e,,da", nocoqeme KoJlKo u Kou ca me'."...'.'.

Jtu ce

c'bulecrByBalrl[ pe]KI{MH
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He ce cb3AaBar HoB14 perr4crpH.

10. Kar nrs4eficrBa aKTbr Bbpxy MHKpo-, MaJrKlrre H cpeAHlrre rpeArrp*tflTkts, (MCII)?
E Axrrr 3acsra npxrco MCII
E Axrrr ue sacsra MCll
E Hgpra edercr

11. [Ipoerrbr

Ha HopMar[IBeH aKT [r3rrcKBa Jr[r

trAa
trHe

qsnocrHa orIeHKa Ha Bb3Aeficrs[ero?

12. O6qecrBeur{ KoHcyJrrarIH[:

Ha 22.77.20782. Hacmontquflm npoeKm Ha usineHeHue u donutHeHue
Ha Hapedda Ns7 30 cnaieaHe Ha o6t4ecmeeHufl ped, onas*aHemo Ha
oKonHama cpeaa, urvtyqecmeomo Ha ?pmrcaaHume u noddtpucane Ha
qucmomama e HaceneHume Jfiecma Ha mepumopuflma Ha o6t4una Tepee.n e
nydautgtBaH Ha oSuquaaHama uHmepHem cmpaHuqa na O6t4uua Tepeen e
pasden o6t4uucKu c6eem, nodpasden ,,IlpoeKmu na napeddu u npo?patru".

B ceomeemcmaue c qn.26, o.n.3 u 4 om Saxoua sa HopJvtamuaHume
aKmoee sauHmepecoeaHume .nuqa .Mo?om e 30 dueeen cpoK om

ny6"nuxyeaHemo da Hanpaenm nucilteHu nped"noueeHufl u da uspaiflm
cmaHoeut4a no Hezo. Te mozam da 6tdam denosupaHu e de"noeodcmaomo Ha
O6u4uncxu cbaem Tepee.n unu uanpameHu Ha e-mail adpec:
tentel2000@yahoo.com

sa

ompaseHume cmaHoeut4a uted odt4ecmeeHume
KoHLynmaquu t4e 6tde ny6nut<yeaHa Ha ofiuqua"nHama cmpaHuqa Ha

Cnpaexama

o6t4una Tepee.n,
13. tlpueMaHero Ha HopMar[rBHr{fl aKT rrpo[3Tr{qa JrH or rrpaBoro Ha Enponeficrns
crrcs?

trAa

trHe
Moaa nocoueme u3ucKaaHugmo Ha npolomo ua Eeponeilcxua cbto3, eKJttoqumenHo
uufiopua4uflmo no m.8.L u 8.2, dattu e u3ebpweHa or4eHKa na etsdeilcmauemo Ho Huao
Eeponeilcxtt cbto3, u n npufiutceme (uttu nocoqeme epb3Ko xtu usmouuux).

L4.vlue,AJrtxHocr, Aara rr rroArruc Ha AHpeKTopa Ha ArrpeKrlr{flTa, orroBopHa 3a
lrspa6ornaHero Ha HopMarHBHr{fl aKT:
YllaeuAJIb)I(Hocr: nx. CuueoH CupreoHoB - [Ipe4ce4areJr Ha O6uluncr[ cbBer

,(ara:22.L1,.2O r.

