
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

от инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 
 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за поддържане на обществения ред на 

територията на Община Горна Оряховица 

 

        

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

 Наредбата за реда за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна 

Оряховица е приета с Решение № 424 от Протокол № 26 от 28.04.2005г. на Общински съвет Горна 

Оряховица. Впоследствие са гласувани изменения и допълнения в Наредбата, като последното от 

тях е извършено с Решение № 375 от Протокол № 26 от 22.02.2017г. на Общински съвет Горна 

Оряховица. 

 С настоящото допълнение се цели правна регулация на обществените отношения с местно 

значение, свързани с провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на 

нерегламентирани места, представляващи общинска собственост, и в имоти частна собственост, 

водещи до нарушаване на обществения ред. Липсата на подобна уредба към настоящия момент не 

позволява на компетентните органи на местна власт и длъжностни лица да реализират 

административно-наказателна отговорност спрямо извършителите на подобни нарушения. На 

следващо място основание за допълнението са сигнали и оплаквания от граждани по повод 

зачестилите частни събирания и тормозът, на който са подложени по всяко време на 

денонощието. В тази връзка ангажимент на местната власт в лицето на Кмета на Общината е да 

реагира по подходящ начин, изразяващ се във внасяне на настоящото допълнение на Наредбата, 

което се обосновава целесъобразността на предприетите действия. Законосъобразността на 

предложената промяна е регламентирана в чл. 8 от Закона за нормативните актове, съгласно който 

всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове 

от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение, и в чл. 21, ал. 1 и 

2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, даващ компетентност на 

общинския съвет да приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения 

в изпълнение на правомощията си. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 вр. ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.62, 

ал. 2, изр. първо, предл. второ от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация предлагам Общински съвет - Горна Оряховица да вземе следното: 

 



 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет Горна Оряховица допълва Наредбата за поддържане на 

обществения ред на територията на Община Горна Оряховица както следва: 

 

 §1. Към досегашния текст на чл. 4, ал. 1-3 се създава нова алинея 4 със следния текст: 

 „(4) Забранява се провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на 

нерегламентирани места – тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, 

паркове и други територии общинска собственост, както и в частни имоти, с които се нарушават 

общественият ред и спокойствието на гражданите.” 

 Глоба в размер: от 1000 до 5000 лв. 

 

 Приложение: 

1. Мотиви към проект за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане на 

обществения ред на територията на Община Горна Оряховица; 

2. Наредба за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна 

Оряховица /посл. изм. и доп. с Решение № 375 от Протокол № 26 от 22.02.2017г. на Общински 

съвет Горна Оряховица/. 

 

     

 

Внася предложението:  

 

  инж. Добромир Добрев 

  Кмет на Община Горна Оряховица 

 

   
ИЗГОТВИЛ : 

Юрисконсулт ....................../В. Лясков/ 

   /длъжност/       подпис/  /Име и фамилия/ 

...................2017г. 

      /дата/  

 

СЪГЛАСУВАЛ :   

Секретар на Община Горна Оряховица   ................. / А. Димитрова/                   

            /длъжност/                                      /подпис/   / Име и фамилия/     

 .................2017 г.                          

     /дата/ 

 


