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П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 10.12.2016 г. се проведе среща между зам.-кмет на Община Раковски Йовко 
Романов с ресори „Социални дейности“, „Сигурност“ и „Европейски проекти и 
структурни фондове“ Правен отдел при Община Раковски и гражданката Ана 
Белчева – родител. На срещата се обсъди необходимостта от приемане на Наредба 
за изменение и допълнение на Наредаба №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, която необходимост възниква с оглед обстоятелството, че на 01.12.2016 г. 
в деловодството на Общински съвет – Раковски е постъпила прокуроска преписка 
от Окръжна прокуратура – Пловдив, с която се атакуват разпоредбата на чл. 6, т. 4 
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 и Приложение №1 от 
същата. В преписката, с цел избягване на евентуален съдебен процес и разноски 
по делото, прокуратурата насочва към предприемане на необходимите действия 
от страна на Обс - Раковски за изменяне на незаконосъобразните текстове. 

На срещата се обсъди противоречието на атакуваната разпоредба с текста на 
закона и се установи, че такова наистина има. В текста на наредбата се 
задължават родителите, попечителите или други лица, които полагат грижа за 
дете, при невъзможност да придружат детето след определените часове, да му 
осигурят „придружител“ - дееспособно пълнолетно лице, като последният трябва 
да разполага с нотариално заверена декларация по Приложение №1.  
Представителите на срещата констатираха, че противоречие на разпоредбата със 
закона е налице. За начина на удостоверяване на качеството „придружител“, 
Законът за закрила на детето препраща към наредба на МС, определяща 
специализираната закрила на деца на обществени места. Разгледана беше 
„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., от която се установи, че 
няма изискване за необходимост от някакъв изричен писмен документ, с който 
придружителят на дете да доказва, че е „придружител“. С оглед казаното, се 
наложи изводът, че разпоредбата на чл. 6, т. 4 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 ограничава свободата, която нормативен акт от по – 
висока степен е предоставил на родителите, попечителите и лицата, които 
полагат грижа за дете относно начина, по който ще упълномощават дееспособно 
пълнолетно лице за придружител на дете.  

След като се анализира противоречието на атакуваната разпоредба с 
нормативните актове от по – висока степен, на срещата се обсъдиха мерките, 
които трябва да бъдат предприети, за да се постигне съответствие между закона 
и местната наредба. Предложени бяха различни варианти на нов текст, който да 
измени стария, но се наложи предложението за приемане на  текст, който е копие 
на законовия с оглед сигурността на изменението и ликвидиране на 
възможността разпоредбата да противоречи на актовете от по – висок ранг. По 
отношение на Приложение №1 (декларацията – образец, подлежаща на 
нотариална заверка), към което препраща атакувания текст, се обсъдиха два 
варианта. Единият вариант бе приложението да се премахне изцяло, а другият – 
приложението с декларацията да остане, но като примерен образец в помощ на 
тези, които срещнат трудност или колебание при упълномощаване на 
дееспособно пълнолетно лице за придружител на дете, като се премахне частта, 
отнасяща се за задължението за нотариалната заверка. По този начин ще се 
осигури своеобразна форма на доказване, от която заинтересованите лица могат 
да се възползват. Одобрен бе вторият вариант, след което срещата приключи.  

Представителите на проведената среща предлагат предложените промени да 
бъдат разгледани и приети, водейки се от факта, че местните норми трябва да 
съответстват на критериите, очертани от закона. 
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Гражданин, родител  –  Ана Белчева /п/ 

 

 

Изготвил протокола – Мирослав Милев 


