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У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

 На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с 

чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Калояново чрез 

настоящето публикуване 

 

 

У В Е Д О М Я В А 

 

 Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба №1 за 

поддържане и опазване  на обществения ред, чистотата и общественото имущество на 

територията на община Калояново  
  

Причини за определяне на 14-дневен срок за обществени консултации: чл.26, ал.4, 

изр. второ от ЗНА предвижда „При изключителни случаи и изрично посочване на 

причините в мотивите, съответно в доклада, съставителя на проекта може да определи друг 

срок, но не по-кратък от 14 дни". В конкретния случай, с § 30 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за защита от шума в околната среда, е императивно 

предвиден ангажимент за нормотворческите органи да приведат издадените от тях 

подзаконови нормативни актове в съответствие с изискванията на Закона за защита от 

шума в околната среда, като това задължение следва да бъде сторено в срок до 6 месеца от 

влизане в сила на измененията. Този срок към момента е изтекъл, поради което е налице 

необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност 

на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. Налице е 

достатъчна обективна обосновка за съкращаване на срока на консултациите. 

 

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се 

предоставя 14 – дневен срок считано от 10.02.2020 год., за предложения и становища по 

настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба №1 за поддържане и 

опазване  на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 

община Калояново. 

 

 

 Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет 

Калояново, пл.“Възраждане“ №6, ет.III или на e-mail: kaloianovo@mail-bg.com 
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П Р О Е К Т 

 

на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба №1 за поддържане и опазване  на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество на територията на община Калояново /приета с Решение No 245, взето с 

Протокол No 31 от 31.01.2003 г. на Общински съвет Калояново, изменена и допълнена с 

Решение No 29, взето с Протокол 5 от 11.03.2004 г., изменена и допълнена с решение No 54, 

взето с Протокол No 8 от 24.04.2008 г./ 

 

 § 1. В Раздел Втори „Поддържане на обществения ред”, в чл.3 се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. Точка 3 се изменя така: 

 „3. зареждането на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в 

областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за 

жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено 

предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено 

предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч.., както и излъчването на шум по време на 

строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.“    

2. Създава се т. 12: 

„12. озвучаването от обекти по т.3 от настоящия чл.3 и на открити площи в зони и 

територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и 

зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с 

изключение на териториите на религиозни храмове, железопътни гари, автогари, аерогари и 

при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при 

бедствия. Изключения се допускат и при провеждане на обществени мероприятия на 

открито, като озвучаването на тези мероприятия се осъществява при условия и по ред, 

определени с тази наредбата.” 

 

§ 2. В Раздел Втори „Поддържане на обществения ред”, в чл.8 се правят следните 

изменения и допълнения:  
1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) При откриване на обекти за търговия, за производство или за съхраняване, както 

и обекти в областта на услугите, физическите лица, юридическите лица и 

едноличните търговци подават пред общинска администрация  Калояново заявление 

за регистрация на работно време, което е с продължителност до 23:00 часа, към което 

задължително прилагат Становище на РЗИ - Пловдив, относно спазване на 

граничните стойности на показателите за шум.” 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) За утвърждаване на удължено работно време, продължаващо след 23:00 часа, 

лицата и търговците по ал.1 подават пред общинска администрация Калояново 

заявление, към което задължително прилагат Становище на РЗИ - Пловдив, относно 

спазване на граничните стойности на показателите за шум, както и Становище на РУ 

на МВР - Хисар“. 

3. Алинея 3 се отменя. 

4. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Управителите на заведения за хранене и развлечения, работещи с удължено 

работно време, са длъжни да преустановят озвучаването след 23:00 часа. 

Изключение се допуска за дискотеки и нощни барове.” 

5. Алинея 5 се отменя. 

6. Създава се ал.6: 

 „(7) За разрешаване на организирани тържествени мероприятия, продължаващи след 

23:00 часа, се подава заявление до кмета на общината поне два дни предварително, 

като се упоменава времето и мястото на провеждането им.” 
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М О Т И В И 

към 

Проект на Наредба за изменение и допълнение   

на Наредба №1 за поддържане и опазване  на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество на територията на община Калояново /приета с Решение No 245, взето с 

Протокол No 31 от 31.01.2003 г. на Общински съвет Калояново, изменена и допълнена с 

Решение No 29, взето с Протокол 5 от 11.03.2004 г., изменена и допълнена с решение No 54, 

взето с Протокол No 8 от 24.04.2008 г./ 

 

I.Причини, които налагат приемането Наредба за изменение и допълнение  на 

Наредба №1 за поддържане и опазване  на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество на територията на община Калояново /приета с Решение No 245, взето с 

Протокол No 31 от 31.01.2003 г. на Общински съвет Калояново, изменена и допълнена с 

Решение No 29, взето с Протокол 5 от 11.03.2004 г., изменена и допълнена с решение No 54, 

взето с Протокол No 8 от 24.04.2008 г./ /Наредбата/. 

 

Наредбата е приета с Решение No 245, взето с Протокол No 31 от 31.01.2003 г. на 

Общински съвет Калояново, като същата е неколкократно изменяна и допълвана, съобразно 

динамиката на нормативната уредба, регламентираща съответните обществени отношения. 

 

На 30.07.2019 год. влязоха в сила последните изменения и допълнения на Закона за 

защита от шума в околната среда /Обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., 

изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила 

от 2.06.2009 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 32 от 24.04.2012 

г., в сила от 24.04.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 

28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 52 от 2.07.2019 г., 

доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г./. В § 30 от Преходните и заключителни 

разпоредби на този закон, е императивно предвиден ангажимент за нормотворческите 

органи да приведат издадените от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с 

изискванията на Закона за защита от шума в околната среда. Това задължение следва да 

бъде сторено в срок до 6 месеца от влизането в сила на последните изменения и 

допълнения. 

 

II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати: 

 

 Синхронизиране на Наредба №1 за поддържане и опазване  на обществения ред, 

чистотата и общественото имущество на територията на община Калояново с действащото 

законодателство.  

Предложените изменения и допълнения целят да се отстранят противоречия на 

текстове от досегашната Наредба със Закона за защита от шума в околната среда, с което 

ще отговори на материално-правните разпоредби на чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА. 

Наред с предходното се цели изпълнение на задължението, възведено с § 30 от ПЗР 

на Закона за защита от шума в околната среда. 

  

 

 ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

 

 За прилагане на измененията и допълненията в Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба №1 за поддържане и опазване  на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество на територията на община Калояново не е необходимо разходването на 

бюджетни средства. 
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 ІV. Очаквани резултати от прилагането на предлагания нормативен документ. 

 

 Законосъобразност на подзаконовия нормативен акт. Изменението на Наредбата ще 

допринесе за уеднаквяване на нормативната уредба, с нормативните актове от по-висок 

ранг. 

 
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е 

разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. (Ратифицирана 

със закон, приет от 37-о Народно събрание на 17.03.1995 г. - ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 

г.,издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн., 

ДВ, бр. 46 от 6.06.2000 г., в сила от 1.09.1995 г). Тази харта е документът, подчертаващ 

необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните 

структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез 

ефективно местно самоуправление. Предложеният проект на подзаконов нормативен акт е 

съобразен с правото на Европейския съюз. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

Георги Любенов Георгиев 

Кмет на Община Калояново 
 


