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ПРОТОКОЛ 

№ 3 
 

Днес 04.08.2022 г. от 15:00 часа в Пленарна зала се проведе заседание на 

ВрК “Правна комисия”. 
 

На заседанието присъстваха следните общински съветници:  

Христо Боев – председател на ВрК “Правна комисия”; 

Генадий Атанасов; 

Милена Димова; 

Николай Почеканов; 

Петко Петков; 

Рюян Ризов; 

Тодор Балабанов; 

Христо Атанасов. 
 

Отсъстваха: Станислав Иванов; 

    Стоян Петков; 

    Юлияна Боева. 

 

На заседанието присъстваха още: Тодор Иванов – заместник-кмет на 

община Варна, Росица Николова – адвокат – довереник на Общински съвет, 

Мартин Златев – общински съветник. 
 

Председателя на ВрК “Правна комисия” 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 - 8; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

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. 

 

 Христо Атанасов направи следните две предложения за изменение и 

допълнение в Наредбата: 
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1. В чл. 16, т. 5 след израза „здравни заведения‘ да отпадне текста „детски“ и 

да остане текста „спортни площадки“, след този текст се поставя запетая и се 

добавя текста „както и“, като текста придобие следния вид: 

„разхождането на домашни любимци на територията на учебни, детски и 

здравни заведения, спортни площадки, както и 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;“ 

2. В чл. 12, ал. 1, т. 5 да отпадне текста „пеенето, репетирането, 

преподаването“ и текста на т. 5 да придобие следния вид:  

„музицирането и използването на музикални инструменти за обучение;“ 
 

 Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 
 

Христо Атанасов предложи текстовете на чл. 11, т. 6 и чл. 12, ал. 1 да бъдат 

прецизирани до заседание на общинския съвет, като направи следните две 

предложения по тях: 

В чл. 11, т. 6 да отпадне текста „отглеждане на животни, използване за 

земеделски цели и други” и текста да придобие следния вид: 

„използването на междублоковите пространства, паркове, градинки и други 

площи, за цели, различни от предвидените в регулационния план, извършване на 

производствена, търговска или друга стопанска дейност, изграждането на бараки 

и други временни постройки без разрешение.“ 

Чл. 12, ал. 1 след текста „в интервала от 14:00 ч. – 16:00 ч. и от 22:00 ч. – 

08:00 ч.“ се слага запетая и се добавя текста „както и публични места, паркове и 

градини“ и текста да придобие следния вид:   

„Забранява се създаването на шум, нарушаващ общественият ред или 

смущаващ спокойствието на гражданите в жилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, в интервала от 14:00 ч. – 16:00 ч. и от 22:00 ч. – 08:00 ч., както и 

публични места, паркове и градини, чрез:“   

Като се мотивира, че в Морската градина има хора, които смущават 

спокойствието с различни музикални инструменти, а там има хотелски комплекси 

и жилищни сгради. 

 

Николай Почеканов направи следните предложения за изменение и 

допълнение в проекта на Наредба за обществения ред: 

1. В чл. 4, към т. 6 се създава нова буква М със следното съдържание 

„елемент от системата за видеонаблюдение“. 

2. В чл. 4 да се добави нова т. 16 със следното съдържание  „разполагане 

на рекламни материали, чадъри, тенти и други на места възпрепятстващи 

работата на системата за видеонаблюдение.“. 

3. В чл. 9, ал. 1, да отпадне т. 2. 

4. В чл. 13, ал. 2 да отпадне т. 8. 
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Тодор Балабанов се съгласи с направените от Николай Почеканов 

предложения, като каза, че не може да изрази конкретна позиция по отношение 

на третото предложение, като се мотивира, че през зимата се образуват 

замразявания в резултат на течове, което може да доведе до причиняване на 

травми на граждани, както и инциденти с МПС-та по автомобилни рампи. В 

заключение той предложи до заседание на общинския съвет да се помисли, как 

да бъде прецизиран текста, тъй като има места, които създават опасности. 

  

След проведени дебати Николай Почеканов изтегли две от своите 

предложения с условието, че до сесия ще бъдат обсъдени и прецизирани, а 

именно: 

1. В чл. 4 да се добави нова т. 16. 

2. В чл. 9, ал. 1, да отпадне т. 2. 

 

Христо Боев подложи на гласуване направените от Николай Почеканов две 

предложения за изменение и допълнение в проекта на Наредба за обществения 

ред, а именно: 

1. В чл. 4, към т. 6 се създава нова буква М със следния текст „елемент от 

системата за видеонаблюдение“ 

2. В чл. 13, ал. 2 да отпадне т. 8. 
 

 Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

Мартин Златев обясни, че на заседание на ПК „Обществен ред и сигурност“ 

е направил предложения за изменение и допълнение на Наредбата, но иска да ги 

предложи и на членовете на Правна комисия, за да бъдат обсъдени и гласувани 

или прецизирани до сесия, а именно: 

1. В чл. 5, т. 5 след текста „служебни МПС и ППС“ се добавя нов текст „над 

2,5 тона“. 

2. В чл. 12, ал. 1 да се добавя текста „на цялата територия на община Варна“.   

След кратки дебати Мартин Златев оттегли двете си предложения с 

условието, до заседание на общински съвет текстовете да бъде прецизирани. 

 Последното предложение на г-н Златев бе в чл. 29, ал. 3 посочения срока от „7 

работни дни“ да бъде променен на „3 работни дни“, като текста придобие 

следния вид:  

„За издаване на разрешение по ал. 1 и 2 организаторът на мероприятието 

подава писмено заявление до Кмета на Община Варна не по-късно от 3 работни 

дни преди датата на провеждане на мероприятието.“ 

 

Христо Боев подложи на гласуване последното предложение направено от 

Мартин Златев, а именно: 

В чл. 29, ал. 3 посочения срока от „7 работни дни“ да бъде променен на „3 

работни дни“, като текста придобие следния вид:  
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„За издаване на разрешение по ал. 1 и 2 организаторът на мероприятието 

подава писмено заявление до Кмета на Община Варна не по-късно от 3 работни 

дни преди датата на провеждане на мероприятието.“ 
 

 Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

След приключване на дебатите Христо Боев подложи на гласуване следния 

проект за решение: 

ВрК “Правна комисия” дава положително становище относно 

законосъобразността на Наредба за обществения ред в едно с направените 

предложения за изменение и допълнения. 
 

 Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 0; 

предложението се приема. 
 

 
   

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
  

 

 
 

Край на заседанието: 15:50 часа 
 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ВрК „ПРАВНА КОМИСИЯ“:                                                         

       

 

________________                                                     ____________________ 

  /Христо БОЕВ/                                                           /Мария ДОМУСЧИЕВА/  
 


