
Предложение на постоянната комисия „Правна и опазване на 
обществения ред“  към Общински съвет Шумен за промяна в Наредба № 1 
за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община 

Шумен 

 

От чл. 3, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения 
ред на територията на община Шумен отпада изразът „и в близост до жилища 
на открити терени“. 
 

Чл. 3, ал. 4 се изменя по следния начин: На територията на Община 
Шумен се забранява: 

„Използването на техника за усилване на звука за лични тържества на 
открито. На основание чл. 41 от Закона за административните нарушения и 
наказания при констатиране на административни нарушения актосъставителят 
може да изземва и задържа веществените доказателства, свързани с 
установяване на нарушението, както и вещите, които подлежат на отнемане в 
полза на държавата по чл. 20 и 21 от Закона за административните нарушения 
и наказания.“ 
 

В чл. 3 се добавя нова ал. 5: „Използването на пиротехника /ракети и 
устройства, предизвикващи гърмежи/ за лични и колективни тържества.“ 
 

В чл. 49, ал. 6 думите „от 50 до 1000 лева“ се заменят с думите „от 100 
до 1000 лева“, като чл. 49, ал. 6 придобива следния вид: 

„За други нарушения по тази наредба се налага глоба на физическите 
лица в размер от 100 до 1 000 лв., а на едноличните търговци и на 
юридическите лица имуществена санкция от 100 до 1 000 лева.“ 

 
 
 

МОТИВИ 

към предложението за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред на територията на община Шумен 

 

В Община Шумен постъпиха множество жалби от граждани, отнасящи 
се до прекомерния шум от организирани лични тържества на открито, който 
пречи на нормалния живот на цели квартали в град Шумен. Основна причина 
за шума са озвучителни уредби, използвани навън, за да се отбележат лични 
тържества, с които стават съпричастни стотици хора, без да желаят това. Тези 
действия пречат на нормалния живот и почивка в собствените домове на 
живеещите наоколо. Многобройните сигнали, които са подавани досега до 



МВР, Община Шумен, РЗИ – за измерване на шума, не са дали нужния 
резултат. Налаганите глоби също не са достатъчни като превенция, за да се 
преустановят злоупотребите със спокойствието и нормалния начин на живот 
на голяма група граждани. 

По време на заседания на постоянната комисия „Правна и опазване на 
обществения ред“ са изразили становище по този въпрос началникът на РУП 
Шумен, главният секретар на общината, представители на общинска 
администрация, които контролират изпълнението на разпоредбите на Наредба 
№ 1. Преобладава мнението за забрана използването на озвучителна техника 
за лични тържества на открито, както и завишаване на минималната санкция 
на чл. 3, ал. 4 от Наредба № 1.  

Изключително неудобство за гражданите предизвиква и ползването на 
пиротехника от частни лица при провеждане на различни тържества. 
 

Предложеното изменение цели да се осигурят спокойствие и нормални 
условия за живот на гражданите на град Шумен. 
 

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства 
от Община Шумен. 
 

Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие на 
предложеното изменение, предполагат да се преустанови практиката за 
вдигане на силен шум и ползване на техника за усилване на звука на открито, 
както и за ползване на пиротехника за лични и колективни тържества. От 
завишението на минималния размер на санкцията се очаква превантивно 
въздействие върху гражданите, без да се търси конкретен финансов резултат. 
 

Предлаганото изменение е в унисон с европейското законодателство. Не 
съществуват приети европейски норми, които му противоречат. 

 


