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МОТИВИ 

Към проекта за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на 

обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, 

защита на имуществото и безопасността на движението на територията на 

Община Хаджидимово 

 

1. Причини, които налагат приемането на изменението и 

допълнението на подзаконовия нормативен акт: На територията на 

община Хаджидимово към настоящия момент няма действаща  Наредба за 

осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на 

околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на 

територията на Община Хаджидимово. 

С решение № 1908 по адм. дело № 496/2020 г. Административен съд 

– Благоевград отменя цялата Наредба № 1 на община Хаджидимово и към 

този момент нямаме действаща такава. В същото време е необходимо да има 

нормативен акт, с който да се уреждат обществените отношения, свързани с 

осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на 

околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на 

територията на община Хаджидимово.  

2. Цели които се поставят: Основните цели, които ще се постигнат с 

приемането на предложения проект на Наредба са, че тя следва по 

законосъобразен и съвременен начин да урежда обществените отношения и 

да бъде в интерес на правилната им регулация, която ще отговори на 

обществените очаквания за регулация на обществения ред на територията 

на Община Хаджидимово. 

 Подзаконовите нормативни актове следва по актуален начин 

съобразно нормативните актове от по-висок ранг и съвременните 

обществени отношения да уреждат същите, така, че да задоволяват 

очакванията на обществото.  
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба - Не са необходими финансови средства за прилагане на 

новата Наредба, тъй като контролните правомощия се извършват от 

общинска администрация и кмета на общината. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, 

ако има такива. Чрез приемане на новата Наредба се очаква да бъдат по 

законосъобразен и съвременен начин уредени обществените отношения 

свързани със спазване на обществения ред на територията на Община 

Хаджидимово. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз - 

Настоящият проект на Наредба за опазване на обществения ред  е в пълно 

съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота 

разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 

На основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, 

заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване на проекта за 

изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на интернет страницата на община Хаджидимово – 

www.hadzhidimovo.com, да представят своите предложения и становища и 

на е - mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg. 
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