ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМОЛЯН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Николай Мелемов – кмет на община Смолян
ОТНОСНО: Проект на 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

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Причините, налагаща приемането на проект за изменение и допълнение на
Наредба № 1 са съгласуването й със Закона за управление на етажната собственост и
Закона за защита от шума в околната среда, както и настояването на собственици и
ползватели на заведения за хранене и развлечения, находящи се в многофамилни
жилищни сгради, и сгради със смесено предназначение за промяна на Раздел V от
Наредба 1 – Осигуряване на обществения ред в търговски обекти, заведения за
хранене развлечения и увеселения.

Според чл. 9 от Закона за управление на етажната собственост. Формите на
управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на
собствениците, а приемането на решения от Общото събрание се извършва съгласно
чл. 17 от същия Закон. В тази връзка предлагаме досегашният 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;”
да се измени и да придобие 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;”

Според чл. 16а ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда Не се
допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия,
разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23.00 и 7.00 ч. В
тази връзка предлагаме 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;” да се измени и да придобие 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;”
Да отпадне 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;”
Съгласието на собствениците е отразено в чл. 29, ал. 3, т. 4
Да се добави 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;”

Според чл. 16а ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда 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. В тази връзка
предлагаме 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;” да се измени и придобие 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;”
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 13 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3, чл. 79 и Административно процесуалния кодекс във
връзка с чл. 8, чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагам
Общински съвет – Смолян да приеме следното
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Р Е Ш Е Н И Е:
Приема 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, като:
Досегашният 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;”
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;”
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;”

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;”
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
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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;”

ВНОСИТЕЛ:
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ .............................................
КМЕТ НА ОБЩИНАСМОЛЯН
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