
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР.ОМУРТАГ 

от Неждет Джевдет Шабан - Кмет на Община Омуртаг 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

При прилагане на Наредба № 1 за обществения ред на територията на община 
Омуртаг от страна на органите осъществяващи контрол по спазването й ( РУ на МВР, 
служители на общинска администрация Омуртаг) са установени неточности, които водят 
след себе си отмяна на издадените наказателни постановления от наказващия орган. 
Поради това и с цел прецизност, обективност и изчерпателност при осъществяване на 
административно-наказателното производство и при спазване изискванията на чл.26, 
ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание следния проект 
за решение: 

I. Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация допълва Наредба № 1 за обществения ред на 
територията на община Омуртаг като създава нови член 39 а и чл.39 б със следния 
текст: 

„Чл39а (1). Обявеното работно време по чл.39, ал.1 е задължително за 
търговеца. 

(2) За търговски обект в урбанизирани територии работното време и часове 
за зареждане са в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч. 

(3) За търговски обект, който с дейността си предизвиква шум и се намира на 
отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим 
на етажна собственост, работното време е от 06.00 ч. до 22.00 ч. 

(4) Търговецът може да предложи работно време извън посоченото по ал. 2 
или ал. 3, като в този случай следва да представи протокол от Регионална инспекция за 
опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) или лицензирана лаборатория за 
съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски 
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обект, находящ се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и 
съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички 
непосредствени съседи. 

(5) При непредставяне на документите по ал. 4 за работно време на обектите 
по ал. 2 се счита времето, определено в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч., а за обектите по 
ал. 3 - в рамките от 06.00 ч. до 22.00 ч. 

Чл.39б. (1) Кметът на общината може със заповед едностранно да промени 
работното време, ако в рамките на една година са констатирани: 

1. две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято 
основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от Регионална инспекция за 
опазване и контрол на общественото здраве; 

2. два или повече случая на неспазване на работното време, установени по 
надлежния ред от служители на общинската администрация или от органите на РУ на 
МВР-Омуртаг. 

II. Общински съвет гр.Омуртаг отменя ал.З на чл.43 от Наредба № 
1 за обществения ред на територията на община Омуртаг. 

III. Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му. 

Дами и господа, надявам се на Вашето утвърдително решение! 
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