ОБЩИНА БУРГАС
8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на
публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община
Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет –
Бургас, както и на следния електронен адрес: z.georgieva@burgas.bg; obshtina@burgas.bg

ПРОЕКТ:
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
§1. В чл.3 се създава нова т. 10а със следното съдържание: действия, с които се
допуска събиране и съхраняване на отпадъци в сгради и прилежащите им площи,
незастроени части от имоти (дворни места), с изключение на случаите, в които има
издаден документ за това.
§2. Чл. 8 се изменя, допълва и придобива следното съдържание:
„Чл.8 (1) Забранява се:
1. Ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и други, поставянето
на съоръжения и маркировки (графични, цифрови и други обозначения) върху същите,
без съответното разрешение от Кмета на Община Бургас или упълномощено от него
лице;
2 Изместването на съоръжения, ограничаващи преминаването на превозни
средства по улици, площади и други;
3 Паркиране за период над 4 часа на моторни превозни средства от категориите
М2, М3, N2, N3 и на пътни превозни средства от категориите O2, O3, O4, съгласно ЗДвП,
по улици, площади и на не по-малко от 50 метра от жилищни сгради, с изключение на
МПС и ППС, паркирани в границите на строителните обекти.
4 Движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на
град Бургас. Собственикът на такова ППС е длъжен да го регистрира в съответното
кметство по постоянния си адрес, след съответната регистрация на животното. Със
заповед на Кмета на Община Бургас се определят лицата, които да водят регистрите на
ППС с животинска тяга, както и реда и условията за регистрацията им. Собствениците
на такива ППС са длъжни да вземат необходимите мерки /поставяне на престилка и др./
за недопускане замърсявания от животните;
5. В превозните средства на градския пътнически транспорт: пътуването на лица
със замърсено облекло, създаващо неудобство на пътниците и/или в явно нетрезво
състояние; консумирането на храни и напитки; превозването на строителни материали,
леснозапалими, взривоопасни, токсични и други вещества, обемисти предмети, както и
на животни, застрашаващи живота и здравето на гражданите;
6. Провеждането на шествия и състезания по пътищата, отворени за обществено
ползване без надлежни разрешения по Закона за движение по пътищата;
7. Движението на моторни превозни средства от категориите N2 и N3,
строителните и други самоходни машини по улици и булеварди. Придвижването на тези

категории моторни превозни средства, съоръжения и машини се извършва след издаване
на маршрутен лист от община Бургас. Изключения се допускат за машини, извършващи
сметосъбиране и сметоизвозване, обслужване, преместване и ремонт на Мобилни
центрове за разделно събрани отпадъци, както и в случаите на извършване на аварийни
дейности по техническата инфраструктура;
8. Движението на моторни превозни средства от категориите N2 и N3,
строителните и други самоходни машини с непочистена ходова част, непокрити и/или
недобре уплътнени каросерии;
9. Спирането на автобуси за обществен превоз на пътници по редовните линии на
градския транспорт за качване и слизане на пътници извън зоната на сигнализираните за
тази цел спирки;
10. Тръгването и пристигането на автобуси за обществен превоз на пътници по
междуселищните и международни автобусни линии, извън автогарите и автоспирките,
както и ведомствени автобуси и автобуси, осъществяващи случайни и специализирани
превози, извън местата, определени със заповед на кмета;
11. Движение на автобусите от междуселищните и международните автобусни
линии на територията на град Бургас до/от автогарите извън посочения от Община
Бургас маршрут;
12. Спирането и престоят на таксиметрови автомобили по спирките за обществен
превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт и на пътните платна на
улиците с цел изчакване на клиенти, при което се създават затруднения за останалите
участници в движението;
13. Спирането и паркирането на превозни средства пред съдове и мобилни
центрове за събиране на отпадъци по начин, който възпрепятства събирането и
извозването им.
(2) Изключения от забраните по Закона за движението по пътищата, отнасящи се
до движението и престоя в зони, ограничени за движение на моторни и пътни превозни
средства, се допускат срещу пропуск за зареждане на търговски и други обекти със стоки,
продукти и материали, както и за дейности, свързани с провеждането на обществени
мероприятия, като движението и престоя на получилите пропуск моторни и пътни
превозни средства се извършва в часове, определени със заповед на Кмета на Община
Бургас.“
§2. В чл. 27 отпада обозначението за ал.1., в т. 9 отпада изразът: „забранява
се“ и се добавя нова т.10 с текста: „изнасянето на стоки за реклама или продажба извън
търговския обект.“, въз основа на което разпоредбата придобива следното съдържание:
„Чл. 27. Забранява се:
1. продажбата и сервирането на спиртни напитки на лица до 18 години;
2. консумацията на спиртни напитки от лица до 18 години;
3.продажбата на тютюневи изделия на лица до 18 години;
4. продажбата и сервирането на алкохол на лица в явно нетрезво състояние;
5. посещаването на питейни заведения, дискотеки, интернет клубове и други
обществени места от лица до 18 години между 20.00 и 07.00 часа в периода от 1
септември до 31 май и между 22.00 и 07.00 часа в периода от 1 юни до 31 август, както и
посещението на сексшоповете от лица до 18 години.;
6. рекламирането и продажбата на алкохол и тютюневи изделия по време на
провеждането на организирани детски и младежки увеселителни мероприятия;
7. продажбата на открито на месо, риба, яйца, сладкарски произведения, месни и
тестени изделия, закуски и млечни продукти;
8. улични хазартни игри;
9. извършването на търговска дейност на открито без съответното разрешение или
извън определените за целта места;
10. изнасянето на стоки за реклама или продажба извън търговския обект.“

3. В чл. 30 текста се изменя, като придобива следната редакция:
„(1) При откриване на обекти по чл. 16а, ал. 1 от Закона за защита от шума в
околната среда (ЗЗШОС) на територията на Община Бургас, физическите, юридическите
лица и едноличните търговци подават заявление по образец до Община Бургас за
регистриране на определеното от тях работно време, с изключение на кратковременните
обекти поставени по реда на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община
Бургас.
(2) Към заявлението задължително се прилагат следните документи:
1.
За всички обекти – Становище на Регионална здравна инспекция гр. Бургас
(РЗИ-Бургас), относно спазване на граничните стойности на показателите за шум,
определени с Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
2.
За обектите, заявяващи работно време след 23.00 часа – положително
становище от ОД на МВР гр. Бургас.
3.
Пълномощно, при подаване на заявлението от упълномощено лице.
(3) Заявлението, ведно с приложенията се подава в Община Бургас в 7-дневен срок
от получаване на становището от РЗИ и след заплащане на предвидената такса в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас.
(4) Работното време на обектите се вписва в публичен регистър, воден от
длъжностно лице в срок от 3 работни дни от заявяването му в Община Бургас, ведно с
приложените документи и платената такса. В регистъра се въвеждат минимум следните
данни: Наименование; ЕИК, дейност/вид на обекта, номер удостоверение за вписване в
регистър по Закона за занаятите и номер на майсторско свидетелство - за обекти, в които
се упражняват занаяти, работното време и други в зависимост от обекта.
(5) Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да
информират Община Бургас по реда на ал. 1 и ал. 2 в 14-дневен срок от настъпването на
промяна на някои от следните обстоятелства:
1. Преобразуване на юридическото лице или продажба на предприятие;
2. Дейност/вид на търговския обект;
3. номер на удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и
номер на майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват
занаяти;
4. промяна на работното време;
(6) Новите обстоятелства се вписват в регистъра по реда на ал. 4.
(7) При прекратяване на дейността в обекта – физическите, юридическите лица и
едноличните търговци са длъжни да подават заявление по образец до Община Бургас за
отписване от регистъра за работното време на търговските обекти;
(8) След получаване на писмено уведомление от директора на РЗИ-Бургас за
издадена заповед за отмяна на издаденото становище по чл. 16б, ал. 2 от ЗЗШОС,
търговските обекти се отписват служебно от регистъра;
(9) Работното време на обектите, регистрирано след 23.00 часа, се ограничава със
заповед на кмета на Община Бургас до 23.00 часа в следните случаи:
1. При наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на
шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РЗИ–Бургас или друга
акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Бургас, за период от
12 месеца.

2. При констатиране с влязло в сила наказателно постановление на две или
повече нарушения - за период от 12 месеца.
3. При мотивирано искане от органите на ОДМВР Бургас за две или повече
жалби, подадени до ОДМВР - Бургас от граждани за наднормени нива на шум, чиято
основателност е доказана с протокол за измерване от РЗИ– Бургас или друга
акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Бургас, за период от
12 месеца.
4. При мотивирано искане от органите на ОД на МВР Бургас, във връзка с
неизпълнение на плана за охрана или с нарушаване на обществения ред при или по повод
функционирането на обекта за период от 2 месеца.
5. При констатирано нарушаване на забраната за продажба и сервиране на
спиртни напитки на лица под 18 години, регламентирана в чл. 54 от Закона за здравето и
в чл. 27 от Наредбата, за срок от три месеца.“
§4. Създава се нов чл. 30а със следния текст: „Озвучаването на обществени
мероприятия на открито се осъществява въз основа на разрешение на секретаря на
Община Бургас, след получаване на становища от съответния териториален директор и
при необходимост от органите на Министерството на вътрешните работи.“
§5. Създава се нов чл. 30 б със следния текст: „Озвучаването от пътни превозни
средства с цел презентиране на търговски продукти, културни или обществени
мероприятия се осъществява въз основа на разрешение на секретаря на Община Бургас,
след заплащане на съответната такса.“
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§6. Допълва т. 3 от Допълнителните разпоредби на наредбата като след думата
„спокойствие“ се добавя запетая и изразът: „както и осъществяване на полов акт или
физиологични нужди на обществени места.“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§7. Лицата по чл. 30, ал. 1 следва да приведат дейността си в съответствие с
изискванията на същият в 3-месечен срок от влизане в сила на измененията на наредбата.
§8. Издадените по досегашния ред разрешения за удължено работно време
запазват действието си до изтичане на указания в тях срок.
§9. Започнатите и неприключили производства по издаване на разрешения за
удължено работно време се довършват по реда, установен в настоящата наредба.
§10 Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, като в Приложение
№4 т.16 от Раздел I „Административни услуги“ на Тарифа на цени на услуги и права по
чл.6, ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас се изменя и придобива следната
редакция: „Регистриране на работно време на обекти по чл. 16а, ал. 1 от Закона за защита
от шума в околната среда на територията на Община Бургас, както и промяна в
обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра.“ - осв. ДДС – 20 лева.

