
 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

Д О К Л А Д Н А    ЗА П И С К А 

 

от Наталия Стефанова – Общински съветник ПП „НФСБ“ и 

Деан Станчев -  Общински съветник ПП „ВМРО" 

    

               

 

Относно: НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ШУМЕН 

 

 

Уважаеми Господин Председател на Общински съвет, 
 Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

  
На територията на Община Шумен действа Наредба № 1 За поддържане и 

опазване на обществения ред в която, в ГЛАВА ВТОРА - Осигуряване на обществения 
ред, чл. 6 Забранява се: , (6) Движението на превозни средства, теглени с животинска 
тяга в централна градска зона с граници: Север – бул.   ”Симеон Велики” до площад 
„Оборище”; Юг – площад „Оборище”, ул. ”Христо Ботев”, бул. ”Славянски, бул. 
”Плиска” до ул.”Станционна”; Изток – ул.”Станционна”; Запад – площад „Оборище”.  

 Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба №1 за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 за поддържане и  опазване на обществения ред, с който 
считам, че ще бъде подобрена действащата уредба и решени изложените проблеми. 

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата: 

Подобряването на безопасността на движението по пътищата и поетапната 
актуализация на схемите за организация на движението на превозните средства на 
територията на Община Шумен.   

От лични наблюдения и многобройни сигнали на граждани установих, че забраната в 
чл.6,  (6) на Наредба №1 не се спазва и няма реализирана административно наказателна 
отговорност по отношение на водачите на ППС с животинска тяга. Прилагам снимков 
материал направен в почивните дни, във време на засилено движение по пътищата на 
град Шумен. 

Община Шумен е изправена пред проблема с организиране на движението в 
общинският  център. През последните години силно нарастна пътникопотока на 



автомобили, което доведе и до увеличаване на пътнотранспортните проишествия, 
причинени от неправилно управление на ППС с животинска тяга. Освен всичко друго, в 
повечето случаи с въпростните превозни средства се осъществяват административни 
нарушения за опазване на околната среда в Община Шумен. Всичко това обосновава 
необходимостта от въвеждане на забрана за движението на пътни превозни средства с 
животинска тяга на цялата територия на град Шумен. 

Още повече, че същите водачи на ППС с животинска тяга, обикалят в кварталите на 
град Шумен, викайки и изкупувайки отпадъчни материали. Същите тези водачи 
нарушават спокойствието на жителите чрез виковете си, така и затрудняват движението 
със затрупаните си превозни средства с отпадъчни материали. 

 2. Цели, които се поставят: 

Наложеното ограничение на територията на град Шумен, ще бъде валидно за всички 
правни субекти и с него се цели безопасно и ефективно движение, поради което не 
може да се счете, че това ограничение води до влошаване условията на придвижване. 
Въведената забрана ще бъде в изпълнение на легитимна цел /Законово регламентирана 
в чл.2 от Законо за движение по пътищата/, а именно да се опазят живота и здравето на 
участниците в движението по пътищата, да се улесни тяхното предвижване, да се опази 
имуществото на юридическите и физическите лица. Тази цел е относима към всички 
участници в движението по пътищата и уличната мрежа на град Шумен без значение на 
тяхната пренадлежност. Този ограничителен подход е както подходяща и необходима, 
така и обективно оправдана мярка за постигане на изключително важна законова цел - 
осигуряване на безопасност и ефективност на движението за всички водачи и пътници в 
един европейски град. 

 3. Очаквани резултати: 

1. Осигуряване на безопастност и ефективност на движението за всички водачи, 
пътници и пешеходци на един европейски град. 

2. Превенция на риска от извършване на кражби на държавно и общинско имущество и 
имущество на частни и юридически лица с използването на ППС с животинска тяга на 
територията на град Шумен. 

 4. Финансови и други средства необходими за промяната на Наредбата: 

За прилагането на новата Наредба финансови средства НЕ СА необходими. Контролът 
по изпълнение изискванията на тази наредба се усъществява от Кмета на Общината и 
съответната Общинска администрация. 

 5. Анализ на съотвествието с правото на Европейския съюз: 

Настоящата промяна в Наредбата е в съотвествие с директиви на Европейската 
общност, свързани с тази материя, предвид съотвествието на основните нормативни 
актове /Закон за движение по пътищата/ 



 

Въз основа на горе изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 он Закона за 
местно самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 8  от Закона за 
нормативните актове и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.23 във 
връзка с чл.19, ал.2, т.5 от Закона за пътищата, Предлагам Общински съвет Шумен да 
вземе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и 
опазване на обществения ред със следното съдържание: 

 

Изменя текста на: 
 

“Чл. 6 (6) който придобива следното съдържание: 

 

Забранява се: Движението на превозни средства, теглени с животинска тяга 
в строителните граници на град Шумен. 
  

 Нарушителите по чл.6 (6) се наказват, с глоба в размер  на физическите 
лица  от 100 лв до 1 000 лв 

 

Наредбата влиза в сила след изтичане на срока за контрол за законосъобразност 
на актовете на Общинския съвет от Областния  управител. 
 

 Неразделна част от Докладната записка са и Мотиви към проекта на Наредба за  
допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред съгласно чл. 
28 от Закона за нормативните актове. 
 

 

 

 

02.06.2015г.        С уважение: .............................. 

      Вносители:Н.Стефанова 

                 Д.Станчев 


