ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–СМОЛЯН

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН,
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 64 ОТ 18.02.2016 г., ИЗМ. С РЕШЕНИЕ
№202 ОТ 15.06.2016 Г., ИЗМ. С РЕШЕНИЕ № 348 ОТ 16.12.2016 Г.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН
§ 1. Досегашния текст на чл. 29, ал. 3, т. 4.:
„За издаване на Разрешение за удължено работно време, лицето, осъществяващо дейността,
подава заявление по образец до Община Смолян. Към заявлението се прилагат следните
документи:
т. 4. Писмено съгласие на собствениците на сградата за друго работно време, ако обектът се
намира в многофамилна жилищна сграда;.”
се изменя и придобива следната редакция:
„За издаване на Разрешение за удължено работно време, лицето, осъществяващо дейността,
подава заявление по образец до Община Смолян. Към заявлението се прилагат следните
документи:
т. 4. Решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на чл. 17, ал. 3 от
Закона за управление етажната собственост, ако обектът се намира в многофамилна жилищна
сграда или сгради със смесено предназначение;”
§ 2. Досегашният текст на чл. 29, ал. 1 :
„Работното време на заведения за хранене и развлечения, интернет зали, зали за хазартни
игри и игрални зали и други подобни, находящи се в многофамилни жилищни сгради, е от 07.00
часа до 22.00 часа, а за нежилищни сгради от 06.00 часа до 24.00 часа, като се определя от лицата
осъществяващи търговска дейност. Работното време се изписва на видно място в съответния
обект;”
се изменя и придобива следната редакция:
„Работното време на заведения за хранене и развлечения, интернет зали, зали за хазартни
игри и игрални зали и други подобни, находящи се в многофамилни жилищни сгради или сгради
със смесено предназначение, е от 07.00 часа до 23.00 часа, а за нежилищни сгради от 06.00 часа
до 24.00 часа, като се определя от лицата осъществяващи търговска дейност. Работното време се
изписва на видно място в съответния обект;”
§ 3. Отпада чл. 29, ал. 8, т. 3
„Не се издава разрешение за удължено работно време, когато обектът се намира в
многофамилна жилищна сграда, освен ако има писмено съгласие на собствениците на сградата за
друго работно време;”
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§ 4. Добавя се нова ал. 10 към чл. 29
„С денонощен режим на работа, без издаване на разрешение за удължено работно време,
могат да работят аптеки, бензиностанции, места за настаняване и платени паркинги;”
§ 5. Досегашният текст на чл. 31, ал. 2
„Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения,
разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 21.00 часа и 09.00 часа в периода от
15 октомври до 30 април и за времето между 22.00 часа до 07.00 часа в периода от 30 април
до 15 октомври;”
се изменя и 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 22.00 часа и 09.00 часа в периода от
15 октомври до 30 април и за времето между 23.00 часа до 07.00 часа в периода от 30 април до
15 октомври;”

Инж. Димитър Кръстанов ……………………………………
Председател на Общински съвет
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