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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 
Васил  Иванов  Едрев – Кмет на Община Айтос 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3/2006г. за 

опазване на обществения ред в община Айтос  

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В община Айтос е постъпило писмо от началника на РУП – Айтос в която се 

излагат доводи за промени в Наредба № 3 за опазване на обществения ред в община 

Айтос. Във връзка с провеждани специализирани полицейски проверки от служители 

на РУ- Айтос на питейни и увеселителни заведения нееднократно е констатирано, че 

те работят с клиенти след 23:00 часа през летния период и 22:00 часа през зимния 

период, без да имат издадена заповед от Община Айтос за разрешаване на удължено 

работно време.  

В чл.3а от Наредба № 3/2006г. за опазване на обществения ред е указана 

процедурата по която Кмета на община Айтос издава заповед за удължено работно 

време на търговските обекти, но не са уредени административно-наказателните  

отговорности при неспазването и нарушението й.  

Съгласно чл.22 от Закона за защита от шума в околната среда, кметовете на 

общини или упълномощени от тях длъжностни лица упражняват контрол за спазване 

изискванията на този закон в тихите зони и урбанизираните територии.  

С цел опазване на обществения ред на територията на община Айтос и във връзка с 

предложението на началника на РУП-Айтос, в Наредба №3/2006 следва да се направят 

допълнения, свързани с административно-наказателните мерки при нарушение на 

чл.3а от същата.  

Изложените по-горе мотиви ми дадоха основание да изготвя и представя на 

Вашето внимание Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№3/2006г. за опазване на обществения ред в община Айтос. Съгласно изискванията на 

чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №3/2006г. за опазване на обществения ред в община Айтос е 

публикувана на интернет страницата на общината на 31.07.2015 год.  

Съгласно разпоредбите на чл.8 от Закона за нормативните актове „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”. 

Правомощието общинският съвет да приема, респективно изменя и допълва общински 
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наредби, е заложено и в чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация.  

Легалното определение и реда за издаване на нормативни административни актове 

е уреден в чл.75 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс. В чл.78, ал.3 от АПК 

е посочено, че „Нормативните административни актове на общинските съвети се 

разгласяват чрез местните печатни издания или по друг подходящ начин”.  

 

Ето защо предлагам на Вашето внимание следния проект за решение: 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.75, чл.77 и чл.78, ал.3 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.26, ал.2 от Закона за 

нормативните актове, Общински съвет – Айтос,  

 

РЕШИ: 

 

 I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/2006г. за опазване 

на обществения ред в община Айтос.  

II. Наредбата да се обнародва във вестник Народен приятел и на сайта на Община 

Айтос. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й във вестник „Народен приятел”.  

 

 

Приложения:  
1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3/2006г. за 

опазване на обществения ред в община Айтос;  

2. Мотиви. 

3. Писмо вх. № 66-00-62/15.06.2015г. от РУ-Айтос 

 

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на Община Айтос 

 

 

 


