
Мотиви 

за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и 

осигуряване на обществения ред на територията на Община 

Септември 

         Във връзка с Решение №721/10.12.2015г на Административен съд Пазарджик, в 

което се отменя разпоредбата на чл.33 от Наредбата за поддържане и осигуряване на 

обществения ред на територията на Община Септември, приета с Решение №422 от 

26.06.2013г.,изм.с Решение №851 от 29.10.2014г. на Общински съвет Септември се 

налага промяна на чл.33,а именно: 

„Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Септември или от 

негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в 

наредбата”, вместо: 

„Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Септември или 

упълномощено от него длъжностно лице”. 

    Мотиви: Съгласно чл.47 от общия Закон за административните нарушения и 

наказания, административни наказания могат да налагат а)ръководителите на 

ведомствата и организациите, областните управители и кметовете на общините, на 

които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или да контролират 

тяхното изпълнение; б)длъжностните лица и органите, овластени от съответния закон 

или указ;  

       Разпоредбата на чл.47, ал.2 ЗАНН допуска ръководителите по буква „а” да могат да 

възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, но 

само когато това е предвидено в съответния закон, указ или постановление на 

Министерския съвет. Следователно общият ЗАНН не позволява с наредба да се 

предвижда делегиране на правомощия по издаване на наказателни постановления от 

кметовете на общини на други определени от тях длъжностни лица. Това е допустимо, 

само ако е предвидено в специален закон. 

         Специален закон по отношение на ЗАНН е Законът за местното самоуправление и 

местната администрация.В чл.22 от ЗМСМА е предвидено, че общинският съвет издава 

наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, а ал.5 на чл.22 

позволява при констатирани нарушения на тези наредби кметът на общината или негов 

заместник да издава наказателни постановления. 

        При анализ на оспорената разпоредба на чл.33 от Наредбата и тази на чл.22 от 

ЗМСМА съдът констатира, че е налице противоречие между двата текста: разпоредбите 

на подзаконовия нормативен акт недопустимо разширяват кръга на лицата, които 

законът определя да бъдат административно-наказващи органи. Законът предвижда 

такова правомощие само на кмета или негов заместник, а наредбата сочи лице извън 

този кръг. 

 

 



Проект за изменение и допълнение на Наредбата за 

поддържане и осигуряване на обществения ред на 

територията на Община Септември 

 

Променя се чл.33. „Наказателните постановления се издават от Кмета на Община 

Септември или упълномощено от него длъжностно лице”  

 

на: 

 

чл. 33. „Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Септември 

или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени 

в наредбата”. 

 


