МОТИВИ
към проекта на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията
на Община Сопот
Причините, които налагат приемането:
Необходимостта от привеждане на подзаконовата нормативна уредба в
съответствие с тази от по-висок ранг, отмяната на редица разпоредби на действащата
към момента Наредба № 1, поради констатирани противоречия със закона, препоръките,
отправени от органите на МВР (Сигнално писмо с вх. № С-1304 от 12.03.2018 г.) и
необходимостта от осъвременяване на подзаконовия нормативен акт, са основните
причини за внасяне на настоящия проект на изцяло нова Наредба № 1.
На 03.04.2018 г. на официалната страница на Община Сопот е публикуван проект
на нова Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот.
В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът е бил наличен на страницата на
Общината в продължение на 30 дни за предложения и становище на заинтересованите
лица. В посочения срок такива не са постъпили.
Проектът на нова Наредба № 1 е внесен в Общински съвет – Сопот с Докладна
записка с изх. № С-2159 от 11.05.2018 г. и вх. № 263 от 11.05.2018 г. След няколко
заседания на Постоянна комисия „Административноправни въпроси“ в продължение на
дълъг период от време, членовете на комисията изразиха становище пред представителя
на вносителя, че поради многобройните промени на проекта в хода на работата на
комисията, същият е придобил вид на съвсем нов проект, който следва да бъде
публикуван за предложения и становище и внесен отново в Общински съвет – Сопот.
Ето защо с Уведомление с вх. № 263/1 и С-2159/1 от 01.04.2019 г. същият е върнат на
вносителя.
Във връзка с гореизложеното са налице основания за определяне на по-кратък
срок (14 дни) за предложения и становища по публикувания проект, тъй като настоящия
случай се явява изключителен.
Целите, които се поставят:
1. Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с
нормативните актове от по-висока степен;
2. Осъвременяване на правните норми, уреждащи обществения ред на територията
на Община Сопот с оглед ефективното им прилагане на практика.
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Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прякото приложение на измененията не се изискват допълнителни финансови
и/или други средства.
Очакваните резултати от прилагането:
От прилагането на измененията се очакват следните резултати:
1. Липса на противоречия между закона и местната подзаконова уредба;
2. Осигуряване на обществен ред и спокойствие на гражданите.
Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което
съответства на целите, поставени с предлагания нов проект на: Наредба № 1 за опазване
на обществения ред на територията на Община Сопот.
Необходимостта от приемане на нова наредба е следствие от промяна в
българското законодателство с оглед синхронизация с това на Европейския съюз.
Член 3 от Европейската харта за местното самоуправление (ЕХМС) гласи:
Понятие за местно самоуправление 1. Под местно самоуправление се разбира правото и
реалната възможност за местните общности да регулират и да управляват в
рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес на тяхното население,
съществена част от обществените дела. А съгласно Член 4 Обхват на местното
самоуправление 1. Основните правомощия на органите на местно самоуправление
се определят от Конституцията или от закона. Независимо от това, тази разпоредба
не е пречка за предоставянето на органите на местно самоуправление на
правомощия за специфични цели в съответствие със закона.
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