ОБЩИНА ДЕВИН
СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове
за постъпилите предложения и становища по Проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин,
публикуван, заедно с мотивите, за обществени консултации на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Община
Девин на 14.01.2019 г., за нормативно определения 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване
№
по
ред

Вносител

1
1.

2
Стоян Рахнев,

Предложение и/или становище
3
1. В чл. 36, ал. 2 – Текстът след израза „са

главен специалист „КСДОТД”

длъжни”

в отдел УТИОС на Общинска

превишават

администрация – Девин
(Вх. № 95-36-1/22.01.2019 г.)

Прието/Неприето

да

се

измени,

допустимите

както
норми

следва:
за

шум

„да

4
1. Приема се.

не

спрямо

живущите в същата и съседни жилищни сгради и
обществени места.”
2. В чл. 41, ал. 1 – Изречение първо да се раздели

2. Приема се.

на две изречения, както следва: „За издаване на
Разрешение

за

удължено

работно

време

не

се

заплаща такса. Лицето, осъществяващо дейността,
подава заявление по образец до Община Девин.”.
3. В чл. 41, ал. 1., т. 2 – Накрая да се допълни
следния текст: „Когато удостоверенията по Закона за
туризма са издадени от Община Девин, същите се
осигуряват служебно.”

3. Приема се.

Мотиви за неприети
предложения
5

1

2

3
4. В чл. 41, ал. 2 – След израза „работно време” да

4
4. Приема се.

5

се добави: „или отказът”.
2.

Илияна Солакова,
Старши юрисконсулт в отдел
ПО на Общинска

1. В чл. 65, ал. 1 след „глоба” да се добави запетая

1. Приема се.

и израза: „съответно имуществена санкция,”.
2. В чл. 65 да се създаде нова алинея ал. 5 със

администрация – Девин

следния текст: „За нарушения на разпоредбите на чл.

(Вх. № 95-84-1/11.02.2019 г.)

40, ал. 1 и ал. 2 от настоящата наредба на виновните

2. Приема се.

лица се налагат следните наказания: глоба в размер
от 100 лв. до 500 лв. и имуществена санкция в размер
от 500 лв. до 1000 лв. за еднолични търговци и
юридически лица.
3.

РУ-Девин
(Вх. № 66-02-8/12.02.2019 г.)

1. В чл. 3 да се създаде нова точка, която да

1. Приема се.

В чл. 3 се добавя нова точка

гласи: „Забранява се викането, пеенето и шумния

под № 18, а всички точки от

говор,

музикални

18 до 25 се преномерират от

и

други

19 до 26.

възпроизвеждащи

музика,

както

инструменти,
електронни

и

използването

озвучителни
устройства,

на

системи

говор или шум на открито, на обществени места или в
частни

имоти, както и в/на пътни превозни средства,

смущаващи обществения ред или спокойствието на
обитателите на околните жилищни сгради за времето
между 14.00 и 16.00 часа и между 23.00 и 8.00 часа.
Забраната не се прилага при обществени прояви,
разрешени от кмета на общината”.

2

1

2

3
2. В допълнителните разпоредби да се включи, че
при

разрешаване

на

удължено

работно

време,

4
2. Приема се
частично.

5
Глава осма „Осигуряване и
опазване на обществения ред

организирани прояви и други дейности, които са в

при провеждане на масови

разрешителен

режим

мероприятия” има конкретно

наредбата,

определено

от

кмета

на

общината

длъжностно

по

лице

предназначение за

своевременно да уведомява писмено РУ-Девин за

регулиране на

проконтролиране на същите.

организираните прояви и
други дейности, пояснени в т.
3, т. 4 и т. 5 от
допълнителните разпоредби
на проекта на наредбата. В
чл. 52, ал. 3 и чл. 55 е
конкретизирано задължението
за уведомяване на
компетентните органи на МВР.
Относно актовете, във връзка
с удължаване на работното
време на търговските обекти,
в чл. 41, ал. 2 се добавя
накрая следния текст: „Копие
от издадения акт се
предоставя незабавно на РУ –
Девин за контрол.”

/П/
КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
Кмет на община Девин
3

