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Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен, 
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ОТНОСНО: Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията 
на Община Шумен 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ проф. Беджев, 
 

С решение Nо 205 / 30.06.2016 г. на Общински съвет Шумен е  избрана  тринадесет (13) 

членна временна комисия с голямо политическо представителство  за разработване на 

предложения за промени в Наредба 1  за поддържане  и опазване на обществения ред на 

територията на общината. Комисията заседава в пет заседания и изслуша и разгледа 

предложения за допълнения и изменения на наредбата от граждани, браншови организации, 

общинска администрация, държавни и общински институции и представители на Общински 

съвет Шумен. 

 
I. Причини, които налагат приемането: 

 

Получени много сигнали до общинска администрация и комисиите към Общински съвет 

Шумен за нарушения предмет на наредбата. В работа на Общинския съвет се получи практика 

всеки сигнал да бъде внасян като предложение за изменение и допълнение на наредбата, това 

обаче носи трудности по вземане на решение, както до трудна координация в разпоредбите на 

нормативния акт. В тази връзка по предложение на съветниците се взе решение да се избере 

временна комисия, която да направи анализ на широка база, да постигне консенсусни 

решения, които да бъдат работещи и по този начин да се предостави на обществото и 

контролиращите органи, работещ нормативен документ.  

 
 

II. Цели, които се поставят: 
 



Синхронизиране с действащото в момента законодателство, разработване на 
нормативен документ, работещ в полза на обществото защитаващ всички граждани на община 
Шумен.  

 
 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата: 
 

От финансова гледна точка, нормативната база не е променяна така, че да влияе в/у 
разходната част на бюджета.  

 
IV. Очаквани резултати от прилагането:  

 

Повишаване на възможностите за работа на екипите контролиращи предмета на 

наредбата в унисон с новите възможности, предвидени в нея. По-добра възможност за 

намиране на решение на контролиращите органи. Превенция в областта на поддържането и 

опазване на обществения ред в Община Шумен. 

 
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 
 

С оглед на гореизложеното, съгласно чл. 26 (3) от Закона за нормативните актове и във 

връзка с чл. 100 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, предлагам на 

Общински съвет Шумен да вземе следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Приема изменение и допълнение на Наредба 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред на територията на Община Шумен.  

2. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й в местен ежедневник.  

 

                                  Вносител: 

Добромир Драев  

Председател на Временната комисия 

за разработване на предложения за промени 

в Наредба 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред на територията на Община 

Шумен, избрана с решение No 205 от 

30.06.2016 г. на Общински съвет Шумен  

 

 



 

 

ДОКЛАД 

ЗА РАБОТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

С решение Nо 205/30.06.2016 г. на Общински съвет Шумен е  избрана  тринадесет 

(13) членна временна комисия с голямо политическо представителство  за 

разработване на предложения за промени в Наредба 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред на територията на Общината.  

 

КООРДИНАЦИЯ С ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ  

На  първото заседание на временната комисия беше взето решение да се потърси 

координация с общински и държавни институции, имащи връзка с предмета на 

действие на наредбата. В тази връзка се подготвиха писма за действията на 

съответните институции с въпросник относно тяхната работа за последните три години, 

както и да бъде представен анализ от тях за годността на досегашните разпоредби на 

наредбата и в случай, че трябва да се направят промени, да предложат въз основа на 

опита от работа „на улицата“. Комисията получи отговори от всички запитани 

институции както следва: 

• Министерство на здравеопазването – Регионална здравна инспекция – Шумен 

- Изх. № 3к-1304/ 10.08.2016г. 

- Рег. индекс и дата – 61-01-296-004 / 12.08.2016г. 

- Предложения за промени в Наредба №1: Отпадане на текст от чл.15 (3) 

- Брой постъпили сигнали и техния предмет: 

� 2013 г. – 90 броя сигнали, съставени АУАН – 12 броя, НП – няма 

информация; 

� 2014 г. – 53 броя сигнали, съставени АУАН – 8 броя, НП – няма 

информация; 

� 2015 г. – 81 броя сигнали, съставени АУАН – 19 броя, НП – няма 

информация; 

� От 01.01.2016г. до 30.06.2016г. – 29 броя сигнали, съставени АУАН 

– 3 броя, НП – няма информация; 

 

• Министерство на околната среда и водите – Регионална инспекция – гр. Шумен 



- Изх. №3849 / 04.08.2016г. 

- Рег. индекс и дата – 61-01-296-003 / 05.08.2016г. 

- Конкретни предложения за изменение и допълнение на Наредба №1: няма 

- Брой постъпили сигнали и техния предмет:  

� 2013 г. – 137 броя сигнали,  по които експертите са извършили 90 

броя проверки, съставени АУАН – 81 броя, НП – 77 броя – обща 

стойност 70350 лв., наложени 28 броя имуществени санкции; 

� 2014 г.  - 139 броя сигнали, по които експертите са извършили 149 

броя проверки, съставени АУАН – 109 броя, НП – 111 броя – обща 

стойност 248850 лв., наложени  75 имуществени санкции; 

� 2015 г. - 126 броя сигнали, по които експертите за извършили 73 

броя проверки, съставени АУАН – 111 броя, НП – 91 броя – обща 

стойност 134400 лв., наложени 17 имуществени санкции; 

 

• Министерство на земеделието и храните „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП ТП „Държавно горско стопанство Шумен“ 

- Изх. №3337 / 28.07.2016г. 

- Рег. индекс и дата – 61-01-296-002 / 29.07.2016г. 

- Предложения за изменения и допълнения към Наредба №1: няма 

- Брой постъпили сигнали и техния предмет: 

� 2013 г. – 50 сигнали, съставени АУАН – 30 броя, НП – няма 

информация; 

� 2014 г. – 45 сигнали, съставени АУАН – 68 броя, НП – няма 

информация; 

� 2015 г. – 35 сигнали, съставени АУАН – 56 броя, НП – няма 

информация; 

 

 

• Областна Дирекция на МВР – град Шумен – Районно Управление – град Шумен 

- Изх. № УРИ 172910-10294 / 29.07.2016г. 

- Рег. индекс и дата – 61-01-328 / 03.08.2016г. 

- Предложения за изменения и допълнения към Наредба №1: няма 

- Брой постъпи сигнали и техния предмет:  

� 2013 г. – няма данни; 

� 2014 г. – сигнали – няма информация, АУАН – 54 броя, НП – няма 

информация; 

� 2015 г. – сигнали – няма информация, АУАН – 108 броя, НП – няма 

информация; 

� До 28.07.2016 г. – сигнали – няма информация, АУАН – 142 броя, 

НП – няма информация; 

 

• Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Национална система 112 -

МВР“, Районен център 112 – Варна 

- Изх. № УРИ 105820-383, екз. №2 / 22.07.2016г 



- Рег. индекс и дата – 61-01-319 / 26.07.2016г. 

- Предложения за изменения и допълнения към Наредба №1: няма 

- Брой сигнали и техния предмет: 

� От 01.07. 2013 г. до 31.12.2013 г. - 1156 броя сигнали; 

� 2014 г. – 2295 броя сигнали;  

� 2015 г. – 3076 броя сигнали; 

� От 01.01.2016 г. до 16.06.2016г. – 1467 броя сигнали. 

 

• Общински съвет – Шумен, Постъпили жалби, сигнали и предложения, свързани 

с Наредба №1 

- Изх. № 61-01-296 / 12.07.2016 г. 

- Рег. индекс и дата – 61-01-296 / 21.07.2016 г. 

- Предложения за изменения и допълнения към Наредба №1: няма 

- Брой жалби, сигнали и предложения: 

� За мандат 2015-2019 г. – жалби – 3 броя, писма – 2 броя, сигнали – 

1 брой, становища – 2 броя, докладни записки – 2 броя; 

� от 07.2013 г. до 11.2015 г. – жалби – 2 броя; 

� от 01.07.2013 г. до 30.06.2016г. – сигнали – 112 броя, АУАН – 762 

броя, НП -753 броя, 2 бр. докладни записки. 

 

• Община Шумен, Общинска епизоотична комисия  

- Изх. № 61-01-296 / 12.07.2016г. 

- Рег. индекс и дата – 61-01-296 / 20.07.2016г. 

- Предложения за изменения и допълнения към Наредба №1: няма 

 

 

• Изпълнителна агенция по горите, Дирекция на природен парк „Шуменско 

плато“ 

- Изх. № 111 / 19.07.2016 г. 

- Рег. индекс и дата – 61-01-310 / 20.07.2016 г. 

- Предложения за изменения и допълнения към Наредба №1: Към Раздел IV да 

се допълни чл. 31 

- Брой постъпи сигнали и техния предмет: 

� 2014 – 2016 г. – сигнали – няма данни, АУАН – не са съставени,  НП 

– не са съставяни. 

 

 

• Община Шумен, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните 

- Изх. № 175 / 19.07. 2016 г.  

- Рег. индекс и дата – 61-01-296_001 

- Предложения за изменения и допълнения към Наредба №1: няма 

- Брой постъпи сигнали и техния предмет: 



� 2013 г. – 73 броя – сигнали, АУАН – не са съставени, НП – няма 

данни; 

� 2014 г. – 61 броя – сигнали, АУАН – не са съставени, НП – няма 

данни; 

� 2015 г. – 57 броя – сигнали, АУАН – не са съставени, НП – няма 

данни; 

 

 

• Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Дирекция за 

национален строителен контрол 

- Изх. № ДК -05-427-00-202 / 15.07.2016 г. 

- Рег. индекс и дата – 61-01-309 / 19.07.2016 г. 

- Предложения за изменения и допълнения към Наредба №1: няма 

 

По време на заседанията активно участие взеха г-н Д. Димитров – секретар на 

Община Шумен, Гл. инспектор "Контрол по чистотата" Борис Станев, старши  

юрисконсулт Йоана Станчева. 

 

ПУБЛИЧНОСТ  НА ЗАСЕДАНИЯТА  

По време на заседанията присъстваха представители на медиите, които 

отразяваха заседанията и вземаха участие в дискусията по предложенията. Участието 

на медиите допринесе изключително за провеждането в открит прозрачен стил. В 

медиите бяха публикувани 18 (осемнадесет) публикации относно работата на 

комисията.  По време на заседанията взеха участие граждани, браншови организации, 

представители на държавни и общински институции, представители на частен бизнес, 

потърпевши граждани и други членове на общността.  

 

СРОКОВЕ И ВРЕМЕВИ ГРАФИК 

Комисията взе решение да постави краен срок - 8 август  за представяне на 

сигнали, препоръки  и информация от заинтересованите страни, предложения за 

изменение от заинтересованите страни; всички писма да се входират до Общински 

съвет Шумен или до временната комисия за разработване на предложения за промени 

в Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община 

Шумен; писмата да се получават на obsavet@shumen.bg и гише 6.  

В указания срок постъпиха 71 броя предложения от граждани, браншови 

организации и Община Шумен в това число 8 броя от общинските съветници, членове 

на комисията за изменения и допълнение на наредбата.  С решение на комисията беше 

изготвен времеви график както следва: 

Първо заседание на 
комисията 

12 юли 2016 г. протокол No 1 



Редовно заседание на 
комисията 

17 август 2016 г. протокол No 2 

Редовно заседание на 
комисията 

01 септември 2016 г. протокол No 3 

Редовно заседание на 
комисията 

20 септември 2016 г. протокол No 4 

Извънредно заседание на 
комисията 

28 септември 2016 г. протокол No 5 

 

 

ИЗВОДИ  

Временната комисия в своите 5 заседания вследствие на обработването на 71  

предложения, проведени разговори с граждани, изслушване на браншови организации 

и на база на анализа и опита на държавни и общински институции стигна до следните 

изводи: 

1. Създаването на временна комисия дава възможност да се достигне по-лесно до 

гражданите на Община Шумен и те да се включат по наболели проблеми, и 

заедно с Общински съвет и Община Шумен да потърсят решаването им. В 

бъдеще постоянните комисии, както и Общинския съвет трябва да търси 

допирни точки с гражданите на общината. Видимо от проведените заседания 

това само повишава качеството на работа на комисията и вземането на 

правилни и коректни решения; 

 

2. Включването на координация с общински и държавни институции повиши 

качеството на дискусията относно проблемите, предмет на наредбата и дава 

добра основа за изменение и допълнение на наредбата, като това да допринася 

и за по-добрата координация между отделните структури; 

 

3. Публичността на заседания също оказва много силен положителен ефект върху 

работата на комисията във всичките й заседания. Дава се възможност и на 

медиите не само да отразят заседанията, а и да вземат участие със своята 

гражданска позиция по предмета на Наредбата; 

 

4. Планирането на заседанията и изготвянето на времеви график допринесе до 

създаване на комфортна среда за работа и синхронизиране на възможностите 

за участие на екип, видно от присъствието на всяко заседание на повечето 

членове на комисията.  

 

5. В конкретния случай поради обема на работата и спецификата на предмета на 

наредбата е нужно по-дълъг мандат. В решението си Общински съвет Шумен 

оказва мандат август – септември, което води до неудобство за насрочване на 

заседания поради периода за ползване на годишна отпуска. В следващи 



решения за създаване на подобни комисии трябва да се има предвид графика 

на съветниците, както и насрочването на постоянни комисии и сесия; 

 

РЕШЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 1  

В своите заседания на база получени предложения и изготвен анализ се взеха 

общо 97 решения за изменения и допълнения на Наредба 1 както следва: 

 

Чл. 3, ал. 2 се изменя и допълва:  
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. 

Разрешава се озвучаването във времето от 14:00 до 16:00 с озвучителни системи и други 
устройства, свиренето на оркестри и ползването на усилвателни уредби в закритите части на  
заведенията за обществено хранене и развлечения притежаващи категоризация по Закона за 
туризма. 

 
В чл. 3 се създава нова ал. 7: 
Нивото на шума в населените места на община Шумен подлежи на контрол 
1. Контрола шума в населените места на община Шумен се осъществяват от Инспекторат. 
2. На територията на населените места на община Шумен не се допускат показатели за 

шум, по-високи от съответните гранични стойности. 
3. Инспекторите по контрола на нивата на шум при необходимост извършват замервания 

под методичното ръководство на РЗИ и РИОСВ – Шумен. 
4. При изпълнение на своите задължения контролните органи съставят констативни 

протоколи и предписания за отстраняване на нарушенията. 
5. Инспекторатът създава, поддържа и съхранява картотека на проблемните обекти – 

локални източници на шум с всичките данни от проверките: жалби, сигнали, предписания, 
констативни протоколи с нива на шума, засегнати обитатели или броя на жилищата, изложени 
на гранични стойности. 

6. Юридическите лица и еднолични търговци оказват съдействие на контролните органи 
при извършване на проверки. 

 
 
Създаване на нова ал. 10 в чл. 5 със следния текст: 
Забранява се носенето на облекло, което напълно или частично скрива лицето, както и 

всякакви религиозни облекла и символи на нерегистрирани у нас вероизповедания, 
включително и такива, които са в разрез с морала и традициите на религиозните общности в 
Република България. 

Нарушителите по чл. 5 (10) се наказват, с глоба в размер от 100 лв. до 1000 лв. 
 
Чл. 6, ал. 2 се изменя по следния начин:  
Управлението на велосипеди и пързалянето с шейни и ролкови съоръжения по 

пешеходната зона от ул. „Христо Ботев”, в частта й от пл. „Оборище” до хотел „Мадара” , 
пешеходната зона от площад „Освобождение“ до площад „България“, с изключение на 
обозначените за целта места. 

 
Отпадане на чл. 11, ал. 1 със следния текст: 



Обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим 
на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на 
самостоятелните обекти в тях се уреждат съгласно закона за управление на етажната 
собственост. 
 

Чл. 11, ал. 1 става ал. 2: 
Собствениците, наемателите и обитателите в сгради или отделни входове са длъжни: 
 
Чл. 11, ал. 1, т. 4 се изменя и допълва: 
При извършване на дейности от битов и стопански характер /строителни, монтажни, 

ремонтни и други/, създаващи шум по-висок от обичайния, най-малко 24 часа преди започване 
на дейността се уведомяват останалите собственици. В тези случаи дейностите се извършват 
извън времето от 20.00 до 08.00 часа в делнични дни, а в почивните и празнични дни извън 
времето от 20.00 до 09.00 часа. 

 
Чл. 11, ал. 3 става ал. 2: 
Управителният съвет /управителят/ представлява етажната собственост в отношенията й 

с Община Шумен. 
 
Чл. 14, ал. 2, т. 3 се изменя и допълва: 
Обслужването и присъствието на клиенти на маси, разположени на открити терени към 

заведенията за хранене и развлечения, независимо от собствеността им, да бъде целогодишно 
в рамките от 07.00 до 24.00 часа, по  изключение се допуска обслужване на маси в заведения 
за хранене и развлечения, разположение на открити площи от периода 01.04 до 31.10 за 
заведения получили разрешения за удължено работно време в рамките на същото. Като след 
изтичане на това работно време се прекратява всякаква дейност по почистване, зареждане или 
преместване на инвентара. В този случай се разрешава озвучаването на обекта до 23.00 часа. 
 

По чл. 14 се създава нова ал. 4:   
Забранява се използването на озвучителни тела пред заведенията за хранене и 

развлечения, смущаващи спокойствието на гражданите: 
1. пред и под жилищни сгради, в сгради със смесено предназначение, в часовия интервал 

от 14.00ч. до 16.00ч. и 23.00 ч. до 08.00 часа. 
2. за обекти находящи се в сгради, използвани за нежилищни дейности, в интервал от 

23.00 ч. до 06.00ч . 
 
 
 

Чл. 15, ал. 3 подточка 2 се изменя и допълва: 
Писмено становище от ОД на МВР гр. Шумен за съответствие с изискванията за спазване 

на обществения ред в обекта; 
 
Чл. 15, ал. 3 подточка 3 се изменя и допълва: 
Писмено становище на РДПБЗН гр. Шумен за съответствие на заведението с правилата и 

нормите за пожарна безопасност; 
 
Чл. 15, ал. 7 се изменя и допълва: 
При провеждане на тържества работното време на заведенията за хранене и 

развлечения по изключение може да бъде удължено след представяне на молба от 
организатора, не по-късно от 7 дни преди датата на тържеството. Разрешението за удължаване 
на работното време се дава от секретаря на Община Шумен, ако в предходните три месеца в 



заведението не са констатирани нарушения на обществения ред. За така даденото разрешение 
се уведомява Районно управление град Шумен 

 
По чл. 16 създаване на нова ал. 9: 
Нарушаването на обществения ред и спокойствието на гражданите в обектите за 

търговия и услуги, около входовете на обектите или на прилежащите им паркинги и терени от 
техни служители или клиенти. 

 
Чл. 17, ал. 3 се изменя и допълва: 
Да не допускат с действията си по никакъв начин увреждания на съдовете за битови 

отпадъци,  съдовете за разделно събиране на отпадъци. Да изхвърлят отпадъците в 
предназначените контейнери по вид и съдържание. 

 

Чл. 19, ал. 1 се изменя и допълва: 
В селищата и кварталите без канализация стопаните се задължават да изграждат в 

дворовете си септични ями и тоалетни, съобразно хигиенните изисквания. 
 
Чл. 21, ал. 2 се изменя и допълва: 
Паркирането, престоя и преминаването на превозни средства по бул. ”Славянски” - 

северно платно от пл. „Освобождение“ до пл. ”България” и по ул. ”Цар Освободител” от пл. 
”Оборище” до пл. ”Възраждане”, без разрешение от Община Шумен. 

 
Чл. 21, ал. 6 се изменя и допълва: 
Разполагането по улици, тротоари, зелени площи и други общински терени на 

разкомплектовани моторни превозни средства с липсващи основни възли и детайли, моторни 
превозни средства с прекратена регистрация, липсващи регистрационни табели или такива, на 
които знакът за технически преглед липса или не е заверен за повече от две години от 
определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност. 

 
Чл. 21, ал. 14 се изменя и допълва: 
Изгарянето на хартиени, растителни и синтетични отпадъци по улиците, парковете и 

зоните за отдих. 
 
Чл. 22 се изменя и допълва: 
Възложителите и изпълнителите на строителство на територията на Общината са длъжни: 
 
 
 
 
Чл. 22, ал. 1 се изменя и допълва: 
При откриване на строителна площадка, да ограждат същата с временни огради и 

изграждат временни пътища и подходи към нея, съгласно Одобрения от община Шумен план 
за безопасност и здраве. 

 
Чл. 22, ал. 8 се изменя и допълва: 
Собствениците на строежи, сгради и поземлени имоти са длъжни да поддържат същите 

във вид незастрашаващ живота и здравето на гражданите. 
 
Чл. 22, ал. 10 се изменя и допълва: 
Да поставят на видно място информационни табели за разрешения строеж с данни за  

възложителя, строителя и техническите ръководители на обекта съгласно нормативните 
изисквания. 



 
Чл. 23, ал. 4 се изменя и допълва: 
Лица и организации, които събарят сгради се задължават:  
1. да обезопасят и да разчистят терена след приключване на дейността в срокове 

съгласувани с общинска администрация гр. Шумен; 
2. да предприемат мерки и действия, с които да се намалят емисиите от прахови частици 

в атмосферния въздух от дейността. 
3. Да извозят отпадъците от събарянето по маршрут до определените места, в срокове 

определени от общинската администрация гр. Шумен; 
4. Да отстранят нанесените повреди на тротоарите, уличните настилки, зелените площи , 

алеи и междублокови пространства и съоръженията изградени в/у тях. 
 
Чл. 27 се изменя и допълва: 
Забранява се ползването, ограждането , преграждането на тротоари, улици, площади, 

зелени площи, алеи, междублокови пространства и други терени и част от тях, с подвижни и 
неподвижни цветарници, огради и други предмети, освен случаите с разрешение на община 
Шумен. 

 
Чл. 29 се изменя и допълва: 
Забранява се чупенето, повреждането или замърсяването на автобусни спирки, подлези, 

подблокови пространства, обществени места, улици, тротоари, зелени площи, алеи и други. 
Дейностите по извършване на товаро-разтоварни работи на стоки или материали /горивни, 
битови, строителни и други/ се осъществяват, само след като се предприемат мерки за 
опазване цялоста на пътната и инженерна инфраструктура и други съоръжения от градското 
обзавеждане. 

 
Чл. 31, ал. 3 се изменя и допълва: 
Безразборно косене на тревните площи, късането на цветя, чупенето на клони от 

дърветата и храстите, брането на плодове, орехи, кестени, цвят липа и други, събиране на 
липов прашец чрез метене. 

 
Чл. 31, ал. 5 се изменя и допълва: 
Повреждането на скулптурните елементи, архитектурни и паркови съоръжения, чешми, 

фонтани, пейки, мостове, беседки, заслони, навеси, осветителни тела, съоръжения за игри на 
децата, сгради, табелки, огради, перголи, кошчета за смет, спортни съоръжения, фитнес уреди 
на открито, пясъчници и други. 

 
Чл. 31, ал. 8 се изменя и допълва: 
Замърсяването на водоизточниците, водните площи, фонтани, каскади или чешми. 
Чл. 31, ал. 9 се изменя и допълва: 
Драскането, писането и поставянето на знаци по дърветата, пейките, детските 

съоръжения, парковите елементи, паметниците и увреждане на кората и дървесината на 
растителността и други. 

 
Чл. 33 се изменя и допълва: 
Спортните игри и състезания и други обществени мероприятия в градините, парковете и 

националните паркове се устройват след предварително разрешение от Община Шумен  и  
Дирекция „Природен парк Шуменско плато“ за територията на парка. 

 
Чл. 39 се изменя и допълва: 
Този раздел е разработен в изпълнение на Наредбата за реда за изграждане, 

поддържане и използване на колективните средства за защита. 



 
Чл. 43 се изменя и допълва: 
Собствениците и наемателите, използващи помещенията на ПРУ, се задължават по всяко 

време да осигуряват достъп на управителя на етажната собственост и органите на РДПБЗН да 
упражняват контрол по техническото състояние на съоръжението. 

 
Отменяне на чл. 45: 
Задължават се всички стопани, които притежават и ползват обработваеми земи в зоните 

за отдих и курортни нужди да поставят табелки с трайни надписи и данни за големината на 
имота, името и адреса си. 

 
Чл. 48, ал. 1 се изменя и допълва: 
Кметът на Община Шумен възлага задълженията си по осъществяване на контрола на 

определени от него длъжностни лица от Община Шумен, както и на служители от Районно 
управление град Шумен. 

 
Чл. 48, ал. 1, т. 1 се изменя и допълва: 
Кметът на общината определя и оповестява публично длъжностни лица, отговорни за 

изпълнение на Наредбата по квартали. 
 
Чл. 48, ал. 1, т. 2 се изменя и допълва: 
При изпълнение на своите задължения отговорниците могат да търсят съдействието на 

обществеността в лицето на квартални съвети, клубове на пенсионера, НПО, граждани и 
медии. 

 
Чл. 48, ал. 2 се изменя и допълва: 
Кметът може да възлага съвместни проверки по изпълнение на Наредба №1 с органите 

на РЗИ , РИОСВ, и други контролни органи. 
 
Чл. 49, ал. 1, отпадане на т. 1: 
За нарушение на Наредбата по чл. 22, ал. 8 се налага глоба в размер от 100 до 5 000 лв. за 

физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция от 
500 до 20 000 лева. 

 
Чл. 49, ал. 1, т. 2 се изменя и допълва: 
За нарушение на Наредбата по чл. 21, ал. 9, чл. 22, ал. 7 и чл. 23 се налага глоба в размер 

от 100 до 500 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица 
имуществена санкция от  200 до 1 000 лева. 

 
Чл. 49, ал. 1, т. 3 се изменя и допълва: 
За нарушения по чл.17, ал.3 и 4 от Наредбата се налага глоба в размер от 100 до 1 000 лв. 

за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция от  
200 до  2 000 лева. 

 
Чл. 49, ал. 1, т. 4 се изменя и допълва: 
Който не издаде заповед за определяне на работно време на обект за търговия и услуги 

или заведение за хранене и развлечения по чл.13 и чл.14, ал.1 или не е представил в срок в 
общинска администрация издадената заповед се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв. за 
физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция от  
100 до 500 лева. 

 
Чл. 49, ал. 1, т. 5 се изменя и допълва: 



Който не спазва работното време на обект за търговия и услуги или заведение за хранене 
и развлечения, определено със заповед по чл.13, чл.14, ал.1 и чл.15, ал. 5 или разрешение по 
чл.15, ал.7, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв. за физическите лица, а за едноличните 
търговци и юридическите лица имуществена санкция от 100 до 500 лева. 

 
Чл. 49, ал. 1, т. 6 се изменя и допълва: 
За нарушаване на разпоредбата на чл. 15, ал.6 на физическите лица се налага глоба в 

размер от    100 до 500 лева, а на едноличните търговци и юридически лица имуществена 
санкция в размер от  200 до  1 000 лева. 

 
Отпадане на чл. 49, ал. 2: 
При повторно нарушение по т. 4, 5, 6 и 7 от предходната алинея, едноличните търговци и 

юридическите лица могат временно да бъдат лишавани от право да извършват търговска 
дейност в обекта за срок от 1 до 6 месеца. 

 
Чл. 49, ал. 3, т. 1 се изменя и допълва: 
За нарушения на ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на физическите лица се налага глоба в размер от 100 

до 500 лева, а на едноличните търговци и юридически лица имуществена санкция в размер от 
200 до 1000 лева. 

 
Чл. 49, ал. 3, т. 2 се изменя и допълва: 
За нарушения на ал. 3 на физическите лица се налага глоба в размер от 100 до 1000 лева, 

а на едноличните търговци и юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 2000 
лева. 

 
Чл. 49, ал. 3, т. 3 се изменя и допълва: 
За нарушения на ал. 1 на физическите лица се налага глоба в размер от 200 до 1000 лева, 

а на едноличните търговци и юридически лица имуществена санкция в размер от 500 до 2000 
лева. 

 
Чл. 49, ал. 4 се изменя и допълва: 
За нарушения по чл. 27 на физическите лица се  налага глоба в размер от 100 лв. до 500 

лв., а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 200 до 
500 лева. 

 
Отпадане на чл. 49, ал. 5: 
При  нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите в обектите за 

търговия и услуги или на прилежащите им паркинги и входове от техни служители или клиенти, 
се налага глоба на физическите лица в размер от 50 до 500 лв., а за едноличните търговци и 
юридическите лица имуществена санкция от 50 до 500 лева. 

 
Чл. 49, ал. 6 се изменя и допълва: 
(изм. с Реш. 888 от 18.12.2014 г.) За други нарушения по тази наредба се налага глоба на 

физическите лица в размер от   50 до 1 000 лв., а на едноличните търговци и на юридическите 
лица имуществена санкция от 100 до 1 000 лева. 

 
Чл. 50, ал. 1 се изменя и допълва: 
Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от 

длъжностните лица определени със заповед на кмета на община Шумен, както и от 
служителите на Районно управление гр. Шумен. 

 
Чл. 50, ал. 2 се изменя и допълва: 



Наказателни постановления се издават по реда на ЗАНН от Кмета на Община Шумен или 
упълномощени от него лица. 

 
Чл. 50, ал. 3 се изменя и допълва: 
За маловажни случаи на административни нарушения на Наредбата, установени при 

извършването им,  овластените за това органи по чл. 50, ал.1, могат да  налагат на място глоба 
в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за 
самоличността на контролния орган и нарушителя, мястото и времето на  нарушението, 
нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от 
нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на общинската 
администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати 
доброволно глобата. 

 
Създаване на нова ГЛАВА Х: 
ЗАЩИТА НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ НЕЗАКОННИ ПОСЕГАТЕЛСТВА 
 
Създаване на нов чл. 54: 
Съобщение с наложено влязла в сила присъда наказание по чл.37, ал.1, т.11 от НК, 

„обществено порицание“, за деяние, с което е причинена вреда на Община Шумен се поставя 
на таблото в сградата на Община Шумен и на електронния сайт на общината. 

 
Създаване на нов чл. 55: 
Съобщение за наложено с влязло в сила наказателно постановление административно 

наказание по ЗАНН, за деяние, с което е причинена вреда на Община Шумен се поставя на 
електронния сайт на общината. 

 
Създаване на нов чл. 56: 
Съобщение за влязло в сила решение на МКБППМН, с които се определя мярката на 

непълнолетно лице, извършило деяние увреждащо общинското имущество се поставя на 
електронния сайт на общината. 

 
Създаване на нов чл. 57: 
Община Шумен, съвместно с Пробационната служба гр. Шумен, предоставя възможност 

на подходящи обекти за строителство, ремонт на улици, детски площадки, елементи на 
общинската инфраструктура и почистване на открити и закрити площи, да бъдат включвани 
лица, осъдени на пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.4 от НК – „включване в курсове за 
професионална квалификация, програми за обществено въздействие“ и по чл.42а, ал.2, т.6 
„безвъзмезден труд в полза на обществото“. На лицата задължително се осигурява работно и 
защитно облекло. 

 
ГЛАВА X ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ става ГЛАВА XI  
 
Чл. 54 става чл. 58: 
По смисъла на тази наредба: 
1. „Елементи на градското обзавеждане” са заслони на спирки за масов градски 

транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, 
часовници, естради, градинско-паркови елементи и други. 

2. „Констатирано нарушение" е налице при образуване на административнонаказателно 
производство. 

3. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на 
наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид 
нарушение. 



 
 
ГЛАВА XI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ става ГЛАВА XII 
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