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Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на 
околната среда и защита на имуществото на територията на Община 

Смолян. 

 

 
§ 1. В раздел II   на чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:                                                   
1. Създават се ал. 13, 14, 15, 16, 17 и 18:    
         „(13) Пребиваването, извън домовете на лица под 14 години, без придружител-
пълнолетно лице, след 20.00 часа.                             
(14) Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в 
близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и 
между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в 
празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и 
извозване на битовите отпадъци. 
 (15)  Извършване на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, 
замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото 
законодателство на Република България. 
  (16) Провеждане на сватбени и други частни събирания на места, общинска собственост, 
като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други 
територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава общественият ред и 
спокойствието на гражданите. 
 (17) Извършване на действия, които нарушават моралните норми за поведение на 
обществени места.   
(18) Поставяне на външни озвучителни уредби, извън туристически и други обекти.“               
§ 2. В раздел III на чл. 8, ал. 2 се изменя, както следва:  
„(2) На лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да пребивават на 
обществени места след 22.00 часа, освен когато са придружени от родител, попечител, 
настойник, лица, полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание или 
пълнолетно дееспособно лице, снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, 
попечител, настойник и лица, полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание.“                                                                                                                      
§ 3. В раздел IX на чл. 47 се създава ал. 23:   
„(23) Употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни 
материали, паленето на огън и хвърляне на неугасени предмети на обществени места, улици, 
паркове и други.“ 
 
 
 

 


