
Предварителна частична оценка на въздействието на Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред и опазване 

собствеността и чистотата на територията на община Две могили  

 

Елементи на 

оценката 

 

Аргументация 

 

 

Основания за  

иницииране 

на промени 

Допълнението на разпоредбите на Наредба № 3 се налага поради 

направените през 2019 г. изменения на Закона за защита от шума в околната 

среда и вменените на кметовете на населени места задължения във връзка с 

упражняването на контрол относно спазване разпоредбите на закона. 

Предложена отмяната на чл. 4а от Наредбата, защото Закона за закрила 

на детето, който е нормативен акт от по-висока степен, съществуват същите 

разпоредби, като налагането на административни наказания по реда на закона 

е възложено на директора на Областна дирекция на МВР. 

Предложението за отмяната на изменение на т. 9 от чл. 4 се налага от 

това, че разпространението на наркотици и наркотични вещества е 

престъпление, съгласно чл.354а и следващи от НК и преследването му се 

осъществява по реда на НПК. 

        След отмяната на Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на 

населението на територията на община Две могили, област Русе от 

Административен съд Русе е наложително регулирането на някои 

пожароопасни дейности на територията на общината, които не са ясно 

регламентирани в нормативни актове от по-висока степен. Такива дейности са 

например паленето на открит огън в частните имоти за изгаряне на отпадъци и 

приготвяне на зимнина на открито, както и паленето на сухи треви и отпадъци 

в обработваеми земи и необработваеми земи      

 

Заинтересовани  

групи 

 

Заинтересованите страни и засегнатите групи от приемането на проект за 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 

осигуряване на обществения ред и опазване собствеността и чистотата на 

територията на община Две могили са: 

 администрацията на община Две могили и органите на МВР,  

 физически и юридически лица и граждани на Община Две могили 

 

Анализ на 

разходи и 

ползи 

   Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за 

поддържане и осигуряване на обществения ред и опазване собствеността и 

чистотата на територията на община Две могили не изисква допълнително 

разходване на бюджетни средства. 

 



Административ

на тежест и 

структурни 

промени 

 

Не са необходими други административни промени към настоящия момент. 

Въздействие 

върху 

нормативната  

уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни актове в 

резултат от приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

3 за поддържане и осигуряване на обществения ред и опазване собствеността и 

чистотата на територията на община Две могили. 

 


