
                                                                                                                

 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: Община гр. Добрич Нормативен акт: Наредба за осигуряване на 

обществения ред, изискванията към шума в жилищни 

сгради, опазването на общинската собственост, 

инфраструктурата и околната среда  на територията 

на Община град Добрич 

 

Контакт за въпроси: Светлана Андонова Телефон: 058/604573 

 
I. Дефиниране на проблема: 

 
 

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се 

аргументите, които оправдават нормативната промяна. 

 

Действащата към момента Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и 

опазване на общинската собственост и околна среда  е приета с решение на Общински съвет 

№14-2 от 27.11.2012 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение №42-4от 

16.02.2015 г., изм. и доп. с решение №43-2 от 31.03.2015 г., изм. и доп. с решение №47-4 от 

28.07.2015 г., изм. и доп. с решение №7-2 от 26.04.2016 г. 

Със заповед на кмета на Община град Добрич №1751/06.12.2019 г., същата изменена 

със заповед №1361/06.10.2020 г. е назначена работна група със задача да изготви проект за 

изменение и допълнение Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване 

на общинската собственост и околна среда.  

В Община град Добрич постъпи Протест с изх. №308/25.06.2019 г. от Окръжна 

прокуратура - гр. Добрич, с който се оспорват текстовете на чл. 19, ал. 1 и а;. 3, чл. 46, ал. 1, 

ал. 5 и ал. 6, чл. 47, ал. 1, т. 2, ал. 3, ал. 4, и ал. 5, чл. 48, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата. Доводите на 

Окръжният прокурор на гр. Добрич са, че оспорените разпоредби противоречат на текстове от 

по-висока степен в Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) и Закона за местни данъци и такси, и следва да бъдат отменени. Текстове по протеста са 

отменени с влязло с Решение №12/28.01.2020 г. на Административен съд – Добрич, потвърдено 

с Решение №13116/22.10.2020 г. на Върховен Административен съд на Република България. 

В допълнение Закона за защита от шума в околната среда предвижда правомощия на 

общинските съвети да приемат наредба, с която  се определят изискванията към шума, от 

домашни дейности и от съседи в жилищни сгради. 

Комисията проведе няколко работни заседания и след разисквания стигна до 

заключение, че много текстове от сега действащата наредба, са вече неприложими или се 

намират в пряко противоречие с актуалната нормативна уредба в страната . 

Вследствие на гореизложеното и на налагащите се многобройни и значителни  

изменения комисията предложи да се изработи проект на изцяло нова наредба. Предложението 

за изработване на настоящия проект на Наредба за осигуряване на обществения ред, 

изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, 

инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич е обусловено от 

необходимостта за съответствие с действащото законодателство, както ясна и точна 

формулировка на разпоредбите.  



  Предвид необходимостта от съответствие с действащото законодателство, както и 

предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗНА, се налага отмяна на действащата наредба за 

осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и 

околната среда и замяната и с нова съгласно настоящия проект. 

 

2. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

 
Не са изготвяни последващи оценки на въздействие. Последващи оценки на 

въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен акт и 
неговото прилагане. 

II. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен 

и измерим начин и график за тяхното постигане. 

 

С предлаганите промени в нормативната уредба се цели основно постигане на 

съответствие и избягване на противоречия между текстовете от Наредбата с нормите на 

Наказателния кодекс, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за закрила на детето, 

Закона за устройство на територията , Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества 

и пиротехнически изделия, Закона за здравето и останалата нормативна уредба. С настоящите 

промени се цели да се прецизира формулирането на нарушенията, за да се постигне яснота и 

коректност при налагане на административно-наказателна отговорност по реда на Наредбата.  

 
III. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални 

засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или 

косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени 

организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.). 

 

1. Преки заинтересовани страни: 

1.1. Общински съвет град Добрич и Община град Добрич 

1.2. .Всички лица, които временно или постоянно пребивават и/или извършват дейност 

на територията на Община град Добрич 
2. Косвено заинтересовани страни: 
Всички граждани и организации, включително всички дружества, неправителствени 

организации, еднолични търговци, дружества и т.н, . 

IV. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и 

нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и 

варианта „без намеса”. 

 

Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”. 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: При този вариант ще продължи да действа 

настоящата Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на 

общинската собственост и околна среда  и ще продължи да бъде налице  несъответствие между 

текстове от нея и текстове  на Наказателния кодекс, Закона за защита от шума в околната среда, 

Закона за закрила на детето, Закона за устройство на територията , Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия, Закона за здравето и останалата 

нормативна уредба, касаеща тези отношения.  

 В наредбата ще продължат да фигурират текстове, които противоречат на нормативната 

уредба. 

 



Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: При този вариант ще се приеме изцяло 

нова наредба, чиито разпоредби да са съобразени с актуалната нормативна база действаща на 

територията на страната, касаеща уреждането на отношенията свързани с опазването на 

обществения ред в цялост.  

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) всички значими 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки 

един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните заинтересовани страни в 

резултат на предприемане на действията. 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

 
При този вариант ще продължи да има противоречие между подзаконовите нормативни 

актове и останалата нормативна уредба, което ще доведе до образуване на съдебни 

производства за решаване на въпроси за законосъобразността на текстовете от Наредбата би 

се достигнало до заплащане на съдебни разноски от страна на Общински съвет-град Добрич. 
 
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 
 
Община гр. Добрич няма да има допълнителни разходи при приемане на този проект за 

изменение и допълнение на действащата наредба. Ще се постигне съответствие между 

общинската наредба и принципите, заложени в Наказателния кодекс, Закона за защита от шума 

в околната среда, Закона за закрила на детето, Закона за устройство на територията , Закона за 

оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия, Закона за здравето и 

останалата нормативна уредба, както и синхрон между текстовете на самата Наредба. 
 
VI. Ползи: Описват се качествено (при възможност - и количествено) всички значими 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните:  

Актуалност и непротиворечие на подзаконовата нормативна уредба на общината с 

текстовете на закона. 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 

 
Всички пряко и косвено заинтересовани страни ще имат полза от предвиденото 

изменение, тъй като с него се цели постигане на съответствие между действащ на местно ниво 

нормативен акт и националното законодателство. Текстовете на наредбата ще бъдат 

съобразени изцяло с актуалната нормативна уредба.  

. 

VII. Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от приемането на 

нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. 

 Конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата” няма 

основание да възникнат.  

Административната тежест: 



 Ще се повиши; 

X Ще се намали 

 Няма ефект. 

 

VIII. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 

             X Актът засяга МСП; 

 Актът не засяга МСП; 

 Няма ефект. 

Проектът ще засегне микро, малки и средни предприятия, ако те са заинтересовани 
лица на територията на Община град Добрич. 

IX. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: 
□ Да; 
х Не. 

X. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените 

консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете 

консултационни процедури. 

Най-важните въпроси за обществената консултация са: 

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби? 

В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт? 

В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 

Проектът на наредбата ще бъде публикуван за обществени консултации за срок до 22 

Февруари 2021 г. на официалната страница на Община гр. Добрич, в раздел 

„Проектодокументи“. 

Ще бъдат разгледани всички постъпили становища и предложения. 

Проектът на наредбата с публикуването му ще стане достояние до всички 

заинтересовани страни, които могат да изпращат становища, мнения и предложения на 

електронен адрес: dobrich@dobrich.bg, или в деловодството на Община гр. Добрич, ул. 

„България“ № 12. 

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде 

публикувана на официалната страница на Община гр. Добрич. 

XI. Подписи на отговорните лица: 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие. 


