
 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 

РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

§ 1. Стар текст на чл.3, ал.2, изречение първо: 

„Озвучаването с озвучителни системи и други устройства, свиренето на 

оркестри и ползването на усилвателни уредби в жилищните блокове и в 

близост до жилища на открити терени от 14,00 ч. до 16,00 ч. и от 22,00 ч. до 

6,00 ч. сутринта“; 

Нов текст на чл.3, ал.2, изречение първо: 

„Озвучаването с озвучителни системи и други устройства, свиренето на 

оркестри и ползването на усилвателни уредби в жилищните блокове и в 

близост до жилища на открити терени от 14,00 ч. до 16,00 ч. и от 23,00 ч. до 

8,00 ч. сутринта“; 

 

§ 2. Стар текст на чл. 3, ал. 3: 

„През времето от 14,00 ч. до 16,00 ч. и от 22,00 ч. вечерта до 6,00 ч. сутринта 

създаването на шум в жилищни сгради и общежития.“ 

Нов текст на чл.3, ал.3: 

„През времето от 14,00 ч. до 16,00 ч. и от 23,00 ч. вечерта до 8,00 ч. сутринта 

създаването на шум в жилищни сгради и общежития, както и излъчването на 

шум по време на строителство и ремонтни дейности“; 

 

§ 3. Стар текст на чл. 3, ал. 4:  

„Употребата на пиротехнически изделия през времето от 14,00 ч. до 16,00 ч. и 

от 22,00 ч. вечерта до 06,00 ч. сутринта, с изключение на Нова година“. 

Нов текст на чл.3, ал.4: 

„Употребата на пиротехнически изделия през времето от 14,00 ч. до 16,00 ч. и 

от 23,00 ч. вечерта до 08,00 ч. сутринта, с изключение на Нова година“. 

 

§ 4. Стар текст на чл. 3, ал. 5: 

 „Кметът на Община Шумен или оправомощено от него лице издават 

разрешение на лица, притежаващи съответното разрешение за употреба на 

пиротехнически изделия по време на провеждане на конкретно мероприятие, 

след предоставяне на изискуемите се по ЗЗБУТ документи“ 

  Нов текст на чл. 3, ал.5: 

„Кметът на Община Шумен или оправомощено от него лице съгласува 

представен проект за пиротехнически ефекти и илюминации по отношение на 

часа и мястото на провеждане  на лица, притежаващи съответното разрешение 

за употреба на пиротехнически изделия за провеждане на конкретно 

мероприятие, след предоставяне на изискуемите се по ЗЗБУТ документи“ 

  



§ 5. Стар текст на чл. 14, ал.2, т. 1 и т. 2:  

 „1. През зимния период от 1 ноември до 31 март в рамките от 6,00 ч. до 23,00 

ч., като след 22,00 ч. в обекта не може да се ползват озвучителна техника, 

усилвателни уредби или оркестър; 

 2. През летния период от 01 април до 31 октомври в рамките от 6,00 ч. до 24,00 

ч. като след 23,00 ч. в обекта не може да се ползват озвучителна техника, 

усилвателни уредби или оркестър;“ 

  Нов текст на чл. 14, ал.2, т. 1 и т. 2:  

 „1. През зимния период от 1 ноември до 31 март в рамките от 6,00 ч. до 23,00 

ч., като след това време в обекта не може да се ползват озвучителна техника, 

усилвателни уредби или оркестър; 

 2. През летния период от 01 април до 31 октомври в рамките от 6,00 ч. до 24,00 

ч. като след това време в обекта не може да се ползват озвучителна техника, 

усилвателни уредби или оркестър;“ 

 

§ 6. Стар текст на чл. 15, ал.3, т. 5: 

„т.5 Договор за физическа охрана на обекта и пропускателен режим.“ 

Нов текст на чл. 15, ал.3, т. 5: 

„т.5 Договор за физическа охрана на обекта и пропускателен режим, както и 

заверено копие от лиценза на охранителното дружество“; 

 

§ 7. Стар текст на чл. 15, ал.4: 

 „Удължено работно време не се разрешава за обекти, в които през последните 

три месеца е констатирано по съответния ред нарушение на обществения ред 

по вина на търговеца или персонала.“ 

Нов текст на чл. 15, ал.4: 

 „Удължено работно време не се разрешава за обекти, в които през последните 

шест месеца е констатирано по съответния ред нарушение на обществения ред 

по вина на търговеца или персонала.“ 

 

 § 8. Стар текст на чл. 15, ал.5, в изречение второ и трето: 

 „Кметът на общината издава заповед за удължено работно време  със срок до 

края на календарната година. Действието и се прекратява при неспазване на 

удълженото работно време и/или съответно на нарушаване на обществения ред, 

констатирани с акт на контролен орган, като в този случай кмета на общината 

издава заповед, с която прекратява действието на заповедта за удължено 

работно време. Основание за отказ за удължаване на работно време е липса на 

някой от документите по ал.3 или несъответствие с нормите за опазване на 

обществения ред по ал. 4. Нова заповед за удължено работно време може да се 

издаде след изтичане на не по – малко то три месеца.“ 

  Нов текст на чл. 15, ал.5, в изречение второ и трето: 

„Кметът на общината издава заповед за удължено работно време  със срок до 

края на календарната година. Действието й се прекратява при неспазване на 



удълженото работно време и/или съответно на нарушаване на обществения ред, 

констатирани с акт на контролен орган, установен с влязло в сила наказателно 

постановление, като в този случай кметът на общината издава заповед, с която 

прекратява действието на заповедта за удължено работно време. Основание за 

отказ за удължаване на работно време е липса на някой от документите по ал. 3, 

или несъответствие с нормите за опазване на обществения ред по ал. 4, или 

отрицателно становище от ОД на МВР и/или ПБЗ. Нова заповед за удължено 

работно време може да се издаде след изтичане на не по – малко от шест 

месеца.“ 

 

§ 9. Стар текст на чл. 15, ал.7, изречение второ: 

 „Разрешението за удължаване на работното време се дава от секретаря на 

Община Шумен, ако предходните три месеца в заведението не са констатирани 

нарушения на обществения ред.“ 

  Нов текст на чл. 15, ал.7, изречение второ: 

 „Разрешението за удължаване на работното време се дава от секретаря на 

Община Шумен, ако предходните шест месеца в заведението не са 

констатирани нарушения на обществения ред.“ 

 
 

 

 

 

 

 

 


