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П Р О Т О К О Л 

№ 2 

 

Днес 04.08.2022 г. от 10:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание на 

ПК “Обществен ред и сигурност”. 
 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Рюян Ризов - председател на ПК “Обществен ред и сигурност”; 

  Николай Георгиев;  

Руслан Влаев.    
 

На заседанието присъстваха още: Тодор Балабанов – председател на 

Общински съвет – Варна, Деяна Стефанова – адвокат-довереник на Общински 

съвет – Варна, Тодор Иванов – заместник-кмет на община Варна.  

 

 Тодор Балабанов предложи да отпадне точка първа от проекта за дневен 

ред, като се мотивира, че са постъпили писма, според които програмата не е 

обсъждана с представители на НПО сектора, както и с представители на 

Областна дирекция по безопасност на храните. Предвид горното, той предложи 

в най-кратък срок общинската администрация да проведе обществено обсъждане 

и след това да бъде разгледана и обсъдена на комисия.   
 

 Рюян Ризов подложи на гласуване предложението на Тодор Балабанов да 

отпадне точка първа от така предложения дневен ред, а именно: 

Предложение от Иван Портних -  кмета на Община Варна с рег. № РД 

22008919ВН/27.04.2022 г., относно приемане на Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Варна за 

периода 2021г. – 2025 г.  
 

Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

Председателят на ПК “Обществен ред и сигурност” предложи 

заседанието да протече при следният  

  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община Варна 

с рег. № РД 22014173ВН/30.06.2022г., относно проект на нова Наредба за 

обществения ред. 

2. Разни.   

 

  Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се – 0; 

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 
 

 Предложение от Иван Портних – кмет на община Варна с рег. № РД 

22014173ВН/30.06.2022г., относно проект на нова Наредба за обществения ред.   

 

 Председателят на Комисията даде думата на общинските съветници за 

мнения и предложения по проекта на Наредба за обществения ред. 

 

 

 Тодор Балабанов обясни, че в резултат на постъпили от различни 

организации и граждани предложения и становища за допълнение и изменение 

на проекта на Наредба е организирана съвместна среща между общинската 

администрация и общински съветници в резултат, на която са направени 

корекции в Наредбата, които той ще предложи, като подчерта, че не е автор. В 

предвид на гореизложеното, той изчете следните предложения за промяна: 

В чл. 4 текста на т. 13 да придобие следния вид: „употребата на алкохолни 

напитки, упойващи и/или наркотични вещества на обществени места; тротоари; 

паркове; междублокови пространства и/или на територията на учебните и 

детските заведения“; 

Чл. 4 текста на т. 14 да придобие следния вид „използването на детските 

съоръжения, монтирани в площадките за игра по смисъла на чл. 5, т. 70 от ДР на 

ЗУТ, от лицата на възраст, несъответстваща на възрастта на ползвателите, за 

която е предвидена съответната площадка;“ 

В чл. 4 се създава нова т. 14а със следното съдържание 

„пребиваването/ползването на площадки за игра по смисъла на чл. 5, т. 70 от ДР 

на ЗУТ от всички лица  във времевия диапазон от 23:00ч. до 07.00ч;“ 

В чл. 4 се създава нова 14б със следното съдържание „За всяка открита 

площадка за игра, се поставя минимум една информационна табела, оцветена в 

ярки и контрастни цветове, разположена до входовете/изходите на площадката. 

Табелата съдържа информация, за безопасната експлоатация на площадката за 

игра, включително за въведените забрани и ограничения на територията й, които 

се означават със символи и знаци. Информационните табели съдържат следната 

информация за: 

Стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт; 

Възрастовите групи на ползвателите, за които са предназначени 

съоръженията, както и че същите не могат да се ползват от лица извън 

посочените възрастови групи; 

Забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, 

с изключение на кучета-водачи на хора с увредено зрение; 

Забрана за ползване на площадката от деца под три години без 

придружител, в случаите когато площадката за игра или зоната от нея е 

предназначена за тази възрастова група; 

Телефон за спешни повиквания 112“ 

В чл. 4 да отпадне настоящия текст на т.15, като същия придобива следния 

вид: „Употребата на алкохолни напитки и тютюнопушенето на площадки за игра 
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по смисъла на § 5, т. 70 от ЗУТ и § 1, т. 1 от Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за 

условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, 

спортни площадки и на територията на учебните и детските заведения.“. 

Чл. 16, т. 1 текста да придобие следния вид: „извеждането на кучета без 

повод, а на агресивни кучета - и без намордник;“, тук той поясни, че се възприема 

изцяло разпоредбите на Закона за защита на животните. 

Чл. 16 текста на т. 3 да се промени и да придобие следния вид: 

„подбуждането към агресия на кучета спрямо хора и други животни;“ 

Чл. 16, т. 5 да отпадне текста „паркове, зелени площи“, както се добавя 

период за плажните ивици - 15 май - 01 октомври за съответната година, като 

текста да придобие следното съдържание: „разхождането на домашни любимци 

на територията на учебни, детски и здравни заведения, детски и спортни 

площадки, плажни ивици (за периода 15 май – 01 октомври за съответната 

година), както и на местата, обозначени със забранителни знаци и други, 

предназначени за общо ползване;“; 

Чл. 4, т. 5 текста „в т. 3“ да се замени с текста „в т.4“, като текста придобие 

следния вид: „разполагането на материали и съоръжения, посочени в т. 4 извън 

определените за целта места;“ 

Чл. 7 да отпаднат ал. 2 и ал. 3, тъй като същия текст се повтаря в чл. 8. 

 

Христо Атанасов поиска да направи едно уточнение в корекцията в т. 14б 

на чл. 4, касаещо забрана за разходка на домашни любимци на територията на 

площадката, като обясни, че по смисъла на § 5 т. 70 от Преходни и заключителни 

разпоредби на ЗУТ площадката за игра „е обществено достъпна открита или 

закрита площ предназначена за групови или индивидуални игри с подходящи за 

целта устройства, настилка и съоръжения за игра в зависимост от определената 

група на ползвателите“, той поясни, че това влиза в хипотезата на детски 

площадки. Във връзка с гореизложеното Христо Атанасов поиска в чл. 16, т. 5 

да се отделят плажните ивици с период, защото там са изброени детски и здравни 

заведения, детски и спортни площадки, като детските площадки са в хипотезата 

на т. 70 и ако периода е от 15 май до 01 октомври, през другото време не става 

ясно могат ли да се разхождат домашните любимци. Той поиска да се отделят, за 

да не се влиза в тази хипотеза. 
  

Тодор Балабанов предложи това предложение да се разгледа и обсъди на 

Правна комисия, защото е правен въпрос. 

 

 Мартин Златев заяви, че е подготвил няколко предложения за промяна, 

като предположи, че те също може да бъдат насочени към Правна комисия, 

където да се вземе решение.  

Като първо той предложи в чл. 12, ал. 1 да се добави израза „на цялата 

територия на община Варна“ след текста „Забранява се създаването на шум, 

нарушаващ общественият ред или смущаващ спокойствието на гражданите в 

жилищни сгради и сгради със смесено предназначение“.  
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В Раздел VII, чл. 25, т. 2 Мартин Златев изрази мнение, че липсват 

указания, как гражданите биха могли да си извозят сами строителните отпадъци, 

след битов ремонт. 

В заключение г-н Златев изчете текста на чл. 29, ал. 3 - „За издаване на 

разрешение по ал. 1 и 2 организаторът на мероприятието подава писмено 

заявление до Кмета на Община Варна не по-късно от 7 работни дни преди датата 

на провеждане на мероприятието.“, като обясни, че с него са се свързали хора, 

които са поискали да се намали срокът от 7 работни дни. В тази връзка той 

предложи да се помисли дали би било добре за митинги и събрания да бъде – 7 

работни дни, а за мероприятия не нарушаващи обществения ред срока да е по – 

малък.  
 

Тодор Иванов – заместник-кмет на община Варна се съгласи с последното 

предложение направено от Мартин Златев, той обясни, че е необходимо 

оперативно време на общинската администрация, за да може да обработи 

исканията, особено в летния период, когато има много мероприятия и сподели, 

че според него 3 работни дни са напълно достатъчни за общинската 

администрация да се справи. 
 

Христо Атанасов изрази мнение, че от текста в чл. 12, ал. 1, т. 5 - „пеенето, 

репетирането, преподаването, музицирането и използването на музикални 

инструменти за обучение;“, не се разбира, че пеенето не е за обучение. 
 

Руслан Влаев заяви, че ще подкрепи предложенията за изменение и 

допълнение в проекта на Наредба, но подчерта, че липсва предложение за 

индивидуалните електрически превозни средства. В тази връзка той обясни, че е 

входирал такова предложение за промяна в чл. 5, като изрази надежда то да 

стигне до Правна комисия, където да бъде обсъдено. По молба на Тодор 

Балабанов г-н Влаев запозна членовете на Комисията със своето предложение, 

като го изчете:  

В чл. 5 да се добави нова точка със следното съдържание „забранява се 

движението на индивидуални електрически превозни средства по тротоарите на 

населените места на община Варна с изключение на маркираните велосипедни 

алеи. Забранява се движението на ИЕПС на територията на град Варна в следните 

пешеходни зони – бул. „Княз Борис  I“ в пешеходната му част в участъка от пл. 

„Независимост“ до бул. „Сливница, бул. „Сливница“ в отсечката от бул. „Княз 

Борис  I“ до входа на Морската градина с изключение на маркираните 

велосипедни алеи, както и Морската градина, паркове, Аспарухов парк с 

изключение на маркираните велосипедни алеи, всички квартални паркове, 

детски и спортни площадки. Забраната НЕ важи за ИЕПС пригодени за нуждите 

на инвалиди“. 
 

В тази връзка Христо Атанасов направи предложение да се определи 

зоната, в която да бъдат поставени табли, че е пешеходна зоната, по този начин 

ще се ограничи движението и на индивидуалните електрически превозни 

средства. 
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Тодор Балабанов заяви, че предложението направено от Руслан Влаев е 

напълно резонно, но според него то би трябвало да намерят място в Наредбата за 

организация на движението на територията на община Варна, където в чл. 20, ал. 

1 има подобна разпоредба касаеща велосипедите. В заключение той предложи да 

се обсъди и на заседание на Правна комисия, в коя от двете наредби да намери 

място.   
 

 След приключване на дебатите Рюян Ризов подложи на гласуване 

предложениенията направени от Тодор Балабанов за изменение и допълнение в 

проекта на Наредба за обществения ред, а именно: 

В чл. 4 текста на т. 13 да придобие следния вид: „употребата на алкохолни 

напитки, упойващи и/или наркотични вещества на обществени места; тротоари; 

паркове; междублокови пространства и/или на територията на учебните и 

детските заведения“; 

Чл. 4 текста на т. 14 да придобие следния вид „използването на детските 

съоръжения, монтирани в площадките за игра по смисъла на чл. 5, т. 70 от ДР на 

ЗУТ, от лицата на възраст, несъответстваща на възрастта на ползвателите, за 

която е предвидена съответната площадка;“ 

В чл. 4 се създава нова т. 14а със следното съдържание 

„пребиваването/ползването на площадки за игра по смисъла на чл. 5, т. 70 от ДР 

на ЗУТ от всички лица  във времевия диапазон от 23:00ч. до 07.00ч;“ 

В чл. 4 се създава нова 14б със следното съдържание „За всяка открита 

площадка за игра, се поставя минимум една информационна табела, оцветена в 

ярки и контрастни цветове, разположена до входовете/изходите на площадката. 

Табелата съдържа информация, за безопасната експлоатация на площадката за 

игра, включително за въведените забрани и ограничения на територията й, които 

се означават със символи и знаци. Информационните табели съдържат следната 

информация за: 

Стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт; 

Възрастовите групи на ползвателите, за които са предназначени 

съоръженията, както и че същите не могат да се ползват от лица извън 

посочените възрастови групи; 

Забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, 

с изключение на кучета-водачи на хора с увредено зрение; 

Забрана за ползване на площадката от деца под три години без 

придружител, в случаите когато площадката за игра или зоната от нея е 

предназначена за тази възрастова група; 

Телефон за спешни повиквания 112“ 

В чл. 4 да отпадне настоящия текст на т.15, като същия придобива следния 

вид: „Употребата на алкохолни напитки и тютюнопушенето на площадки за игра 

по смисъла на § 5, т. 70 от ЗУТ и § 1, т. 1 от Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за 

условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, 

спортни площадки и на територията на учебните и детските заведения.“. 



6 

 

Чл. 16, т. 1 текста да придобие следния вид: „извеждането на кучета без 

повод, а на агресивни кучета - и без намордник;“, тук той поясни, че се възприема 

изцяло разпоредбите на Закона за защита на животните. 

Чл. 16 текста на т. 3 да се промени и да придобие следния вид: 

„подбуждането към агресия на кучета спрямо хора и други животни;“ 

Чл. 16, т. 5 да отпадне текста „паркове, зелени площи“, както се добавя 

период за плажните ивици - 15 май - 01 октомври за съответната година, като 

текста да придобие следното съдържание: „разхождането на домашни любимци 

на територията на учебни, детски и здравни заведения, детски и спортни 

площадки, плажни ивици (за периода 15 май – 01 октомври за съответната 

година), както и на местата, обозначени със забранителни знаци и други, 

предназначени за общо ползване;“; 

Чл. 4, т. 5 текста „в т. 3“ да се замени с текста „в т.4“, като текста придобие 

следния вид: „разполагането на материали и съоръжения, посочени в т. 4 извън 

определените за целта места;“ 

Чл. 7 да отпаднат ал. 2 и ал. 3, тъй като същия текст се повтаря в чл. 8. 
  

  Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

Рюян Ризов предложи на членовете на Комисията, останалите 

предложения направени от общинските съветници да се насочат към Правна 

комисия, където да бъдат разгледани и да се формулират коректно текстовете.  
 

Рюян Ризов – председател на Комисията подложи на гласуване в цялост 

текста на Наредба за обществения ред с така направените корекции. 
 

Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 
 

В заключение Председателя на Комисията обясни, че предложенията за 

изменение и допълнение в проекта на Наредба за обществения ред, ще бъдат 

препратени към Правна комисия с положително становище. 
 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 
 

Край на заседанието: 11:30 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „ОРС”:                                   ПРОТОКОЛИРАЛ:    

   

 

_____________________                                         ________________________ 

     /Рюян РИЗОВ/                                                     /Мария ДОМУСЧИЕВА/ 


