
 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на 

обществения ред на територията на община Банско. 

 

 

1. Мотиви, които налагат приемането: 

Обстоятелствата, които налагат приемането на предложения проект на Наредба са свързани 

с възникналата обществена необходимост  за осъществяване на адекватен контрол върху 

обществения ред на територията на община Банско, и по-конкретно защита на хората от 

шума в урбанизираните територии. 

 

2. Целите, които се поставят: 

Прецизиране на текстовете на Наредбата и по-добро регулиране на обществените 

отношения, свързани с контрола на шума и защитата от него в урбанизираните територии. 

Създаване на точни, ясни, общодостъпни правила и норми на поведение, права и 

задължения на всички физически и юридически лица по отношение осигуряването и 

поддържането на обществения ред на територията на Общината. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не се изисква финансов 

ресурс отстрана на общината. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Подобряване на обществените отношения и опазването на обществения ред,  

постигане на по-адекватна защита на населението от шума чрез прецизиране на 

възможностите на контролните органи за установяването, контрола и санкционирането на 

нарушителите. 

Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. 

Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на досега 

действащата наредба. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз: 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред на територията на община Банско е разработен в 

съответствие с Българското законодателство, Европейското законодателство, Европейската 

харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя. 

Проектът за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред на територията на община Банско, е изработен при 

спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. 

 

 

 

ПРОЕКТ! 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване 

на обществения ред на територията на община Банско: 

1.1. Добавя се нов чл. 2а: 

За места с повишени изисквания и засилена защита на обществения ред се считат: 

здравните заведения, детските заведения, учебните заведения, читалищата, залите, 

площадите, жп гарите, автогарите, обществени сгради, спортни стадиони и 

площадки, гробищата, парковете и градините, и другите места за обществено 

ползване. 

 



1.2. Добавя се нов чл. Чл. 14а. Забранява се извършването на следните дейности: 

Ал. (1). Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи 

шум, независимо от произхода му, в жилищните зони и в близост до тях, с който се 

нарушава спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14:00 ч. и 16:00 ч. и 

между 23:00 и 7:00 часа. 

Ал. (2). За нарушения на режима на спокойствие и нощна тишина се считат 

включването на озвучителни уредби в заведения за хранене и развлечение с действаща 

категория на открито, както и в закрити помещения, които не са звуково изолирани или 

допускат музиката да се чува извън тях за посочения в ал. 1 часови диапазон.  

Ал. (3). Работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, 

разположени в жилищни зони за времето между 23:00 и 7:00 ч. 

Ал. (4). Забраната по ал.1 не се прилага при обществени или други прояви, разрешени 

или съгласувани по установения нормативен ред с Общинска администрация Банско и 

органите на МВР. 

1.3. Добавя се нова Глава Трета: Контрол: 

Чл. 20. (1). Контролът по спазване на разпоредбите на настоящата Наредба се възлага 

на длъжностните лица в отдел „ОРС” на Общинска администрация Банско и на служителите 

на РУ – Банско. 

(2). При необходимост, нарушенията на Наредбата се установяват с помощта на 

лицензиран шумомер, измерващ вдигането на шум над граничните стойности, 

регламентирани в Приложение № 2 към чл. 5 Наредба № 6 ОТ 26 ЮНИ 2006 г. на МЗ и 

МОСВ. 

 (3) При констатирани нарушения се издават фишове и/или актове, съставени от 

длъжностните лица по ал. (1).  

(3) Въз основа на съставените актове, кметът на община Банско издава наказателни 

постановления. 

(4)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда, предвиден в Закона за 

административните нарушения и наказания. 

1.4.Добавя се нов чл. 31а:  

Ал. (1)Лице, което наруши разпоредбата на чл. 14а се наказва с глоба от 100 до 300 

лева, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в 

размер от 200 до 2000 лв. 

Ал. (2) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоби от 500 

до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени 

санкции от 2000 до 5000 лв. 

 

2. Възлага на Кмета на община Банско да предприеме последващите, съгласно 

законодателството действия по изпълнението и контрола на Наредбата. 

 


