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Измененията, които се налагат са в резултат на извършен 
преглед и анализ, необходимостта на които възниква след 
постъпила на 01.12.2016 г. в деловодството на Общински 
съвет - Раковски прокурорска преписка от Окръжна 
прокуратура Пловдив, с която се атакува разпоредбата на чл. 
6, ал. 4, респ. Приложение №1 от Наредба №1 за поддържане 
и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението 
на територията на Община Раковски, Пловдивска област с 
оглед противоречието ѝ с чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл. 8, ал. 1-7 
от Закона за закрила на детето. Атакуването е насочено към 
начинът на удостоверяване качеството „придружител“ на 
лицата, които следва да придружават деца, навършили 14-, но 
ненавършили 18-годишна възраст, при посещението им на 
обществени места след 22:00 ч. Текстът гласи: „В този случай 
придружителят трябва да разполага с нотариално заверена 
декларация (по образец Приложение № 1), попълнена от 
родител, попечител или друго лице, което полага грижи за 
детето.“ Съгласно чл. 8, ал. 7 от Закона за закрила на детето 
родителят, настойникът, попечителят или лицето, което 
полага грижи за дете, удостоверява качеството на 
придружителя на детето по ал. 4 по ред, определен с 
наредбата по чл. 5б, ал. 2 от същия закон. Текстът на чл. 5б, ал. 
2 от ЗзДЕТ от своя страна препраща към тази наредба – 
„Наредба за специализирана закрила на деца на обществени 
места“ / приета с ПМС № 165 от 25.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 68 
от 01.08.2003 г. /. След извършен преглед и анализ се налага 
изводът, че в тази наредба липсват каквито и да било 
изисквания за необходимост от някакъв изричен писмен 
документ, с който придружителят на дете да доказва, че е 
„придружител“, в т.ч. и някакво изрично писмено 
пълномощно, било то писмено и нотариално заверено. След 
като липсва такъв текст, се налага разбирането, че се 
предоставя свобода по отношение  удостоверяване на 
качеството „придружител“ и не следва чрез подзаконов 
нормативен акт тази свобода да се ограничава. 
Съгласно текста на прокуроската преписка до Общински 
съвет - Раковски, с цел избягване на  евентуален процес и 
последващи съдебни разноски, прокуратурата отправя 
предложение до Общински съвет – Раковски, последният да 
предприеме необходимите действия в едномесечен срок по 
отстраняване на незаконосъобразността. 
 
Чрез инициираните промени в Наредба №1 за поддържане и 



опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението 
на територията на Община Раковски, Пловдивска област се 
цели привеждане на атакуваната разпоредбата на чл. 6, т. 4 
респ. Приложение №1 в законосъобразен вид, съответстващ 
на разпоредбите от по – високите по степен нормативни 
актове.  

 
 
Заинтересовани  
групи 
 
 

 
Заинтересованите и засегнатите групи от приемането на 
инициираните промени в Наредба №1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението 
на територията на Община Раковски, Пловдивска област са 
физическите лица, които полагат грижа за дете, Община 
Раковски и Окръжна прокуратура – Пловдив. 

 
 
Анализ на разходи и 
ползи 
 
 

 
С приемане на измененията в Наредба №1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението 
на територията на Община Раковски, Пловдивска област ще се 
избегнат евентуални съдебно-деловодни разходи от страна на 
ОП-Пловдив и Община Раковски, поради отпадане нуждата от 
предприемане на мерки и действия по надзора за законност от 
страна на прокуратурата по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с 
чл. 185 от АПК. От друга страна, лицата, които полагат грижа за 
дете ще могат да упълномощават пълнолетните дееспособни лица 
за „придружители“ свободно, по тяхна преценка досежно начина. 
 
 

 
 
 
Административна 
тежест и структурни 
промени 
 
 

 
Няма предвиждани и необходими административни промени, 
като закриване, сливане или създаване на нови 
административни структури.  

 
 

 
Въздействие върху 
нормативната  
уредба 

 
Няма необходимост от непосредствени промени в други 
нормативни актове в резултат от приемането на 
инициираните промени в Наредба №1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението 
на територията на Община Раковски, Пловдивска област.  

 


