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ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 565 от 
31.08.2017 г. на Общински съвет - Смолян 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С Решение № 565 от 31.08.2017 г. Общински съвет, поради неизпълнено 
условие на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, не е приел проекта за решение по докладната 
записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 
1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян. 
Аргументът за това решение е, че това изменение и допълнение на Наредбата 
засяга финансово – икономически ангажименти, в това число свързани с 
административни санкции и неговото приемане изисква 15 гласа „за“. 

С писмо с вх. № ДЛ008379-001/15.09.2017 г. Областния управител на Област 
Смолян е дал указания относно приемането на Решение № 565 на Общински съвет 
– Смолян. 

Нормотворческата компетентност на Общинския съвет за издаване на 
наредби, уреждащи обществени отношения с местно значение е несъмнена при 
действието на чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 8 от ЗНА и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, като за 
наличието на правно валидна воля на колегиалния орган Общински съвет е нужно 
да са спазени изискванията за кворум и мнозинство. С оглед вида на приетия акт 
– наредбата и последващите актове за изменението й, както и предвид посоченото 
правно основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, за което разпоредбите на чл. 27, 
ал. 4 и 5 от ЗМСМА не изискват провеждане на поименно гласуване и 
квалифицирано мнозинство, в конкретния случай е бил наличен кворум по чл. 27, 
ал. 2 от ЗМСМА и мнозинството по чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА – повече от половината 
от присъстващите общински съветници. 

Предвид така посоченото, след като предложената Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на 
община Смолян е взета с необходимото по ЗМСМА мнозинство, на основание чл. 
62, ал. 2 от АПК с последващо решение на Общински съвет – Смолян трябва да 
бъде извършена поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 565 от 
31.08.2017 г. като се посочи, че се приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община 
Смолян. 



Едновременно с това, анализирайки задълбочено съдържанието на § 5 от 
горецитираната наредба, с който се изменя чл. 31, ал. 2, съгласно който не се 
допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, 
разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 22.00 и 9.00 часа в 
периода 15 октомври до 30 април и за времето между 23.00 до 7.00 в периода 30 
април – 15 октомври, следва да се има предвид нормата на чл. 16а, ал. 2 от Закона 
за защита от шума в околната среда, съгласно който не се допуска озвучаването 
на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в 
жилищни зони и курорти за времето между 23.00 и 7.00 часа. Цитираната 
разпоредба не предвижда възможност за различен ред от изрично 
регламентирания в същата и различен часови диапазон на забраната за определен 
период от годината, какъвто е указан в чл. 31, ал. 2 от Наредбата. Основно 
изискване на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове е нормативният акт да 
съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока 
степен. Ако такова съответствие не е налице, на основание чл. 15, ал. 3 от ЗНА ще 
се прилага по-високият по степен акт. В този смисъл е и чл. 5, ал. 1 от АПК. 

 
Предвид горното, за да бъде поправена фактическата грешка в Решение       

№ 565/31.08.2017 г. на Общински съвет - Смолян, на основание чл. 62, ал. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс, предлагам Общински съвет – Смолян да 
приеме следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  
 

1. Общински съвет – Смолян допуска поправка на очевидна фактическа  
грешка в Решение 565 от 31.08.2017 г., като на основание чл. 21, ал. 2, 
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА приема Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на 
територията на община Смолян.    

2. На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 16а, 
ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда, § 5 от Наредбата за 
изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения 
ред на територията на община Смолян придобива следната редакция:       
„Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене 
и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето 
между 23.00 и 7.00 ч.“. 

 

 

 
ВНОСИТЕЛ: 
ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
Председател на Общински съвет 


