СПРАВКА

по реда на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения
заедно с обосновка за неприети предложения по проект за приемане на нова Наредба № 1 за
осигуряване, опазване и поддържане на обществения ред, опазване на общинската
собственост и инфраструктура, поддържане и опазване на околната среда, транспорт и
опазване на движението на територията на община Банско
Проектът на Наредба № 1 за осигуряване, опазване и поддържане на обществения ред,
опазване на общинската собственост и инфраструктура, поддържане и опазване на околната
среда, транспорт и опазване на движението на територията на община Банско, ведно с
мотивите към него е публикуван на 18.03.2021 г. на официалната електронна страница на
Община Банско - www.bansko.bg
В законоустановения 30 дневен срок е постъпило Предложение с вх. № 94-211826/07.04.2021г. от Атанаска Стойкова на e-mail: obabansko@bansko.bg.
Обосновка за неприетите предложения
1./ Предложение, обозначено с § 1 за изменения и допълнения на чл. 2, като вместо
публикувания текст
Чл. 2. Целта на тази Наредба е осигуряване на приветлива, организирана и безопасна
градска среда, хармоничност и толерантност във взаимоотношенията между гражданите
и пребиваващите на територията на община Банско.
Се приеме следната разширена редакция:
Целта на тази Наредба е осигуряване на приветлива, организирана и безопасна градска
среда, хармоничност и толерантност във взаимоотношенията между гражданите и
пребиваващите на територията на община Банско.
/1/всички лица, които постоянно или временно пребивават на територията на Община
Банско;
/2/собствениците, ползвателите и наемателите на жилищни сгради;
3//Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна собственост,
съответно управителите, по отношение на предназначените за общо ползване части на
сгради и прилежащите терени;
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/4/ управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на
предприятия, учреждения и организации развиващи дейност на територията на Община
Банско/.
Предложението за допълнения на чл. 2 от наредбата по посочения от вносителката му
начин, е на първо място необосновано – тъй като:
- посочените в предложената алинея 1 групи лица, се покриват по съдържание с
посочените в публикуваната понастоящем редакция на наредбата;
- посочените в предложената алинея 2 групи лица, се включват във формулировката на
публикуваната понастоящем редакция на наредбата като „граждани и пребиваващи на
територията на община Банско.
- по отношение на предложените нови алинеи 3 и 4 важи изцяло съображението вече
посочено за предложената алинея втора.
Ползваната от Община Банско формулировка, е по – кратка, обобщена и по никакъв начин
нито от текста на публикуваната наредба, нито от закон следва, че посочените от
вносителката групи лица понастоящем не попадат в нея. Напротив, всички граждани и
пребиваващи на територията на Община Банско лица са длъжни да съблюдават наредбата,
независимо от наличието или липсата на допълнителни качества или длъжности които имат.
2./ Предложение, обозначено с § 2 включване в текста на наредбата на нов член 2 б,
като основна идея се припокрива с текста на чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Не следва да се приема.
3./ Предложение, обозначено с § 3 за промяна и допълване на чл. 4:
3.1.Предложението за въвеждане на обща забрана в началото на чл. 4 е твърде
неконкретизирано – съответно е и неприложимо, поради което не следва да се приема.
3.2. По предложението за включване на пет нови алинеи:
3.2.1. Считам, че не следва да бъде приемано предложението за включване в чл. 4 на
нова алинея, касаеща забрана за продажба и сервиране на спиртни напитки, бира и
вино и енергийни напитки на лица до 18 години. Посочената забрана излиза извън
предметния обхват на наредбата за обществения ред така, както е очертана в закона.
Предложената от вносителката допълнителна алинея повтаря разпоредбите на чл. 5
б, алинеи 3 и 4 от Закона за закрила на детето. Липсва правна възможност уредената по
закон правна уредба да бъде уреждана повторно с подзаконов нормативен акт, какъвто
е наредбата. Приемането на същите / сходни текстове противоречи на чл. 8 от Закона за
нормативните актове (ЗНА), доколкото не се касае за неуредени със закон обществени
отношения.
Считам, че не следва да бъде приемано предложението за включване в чл. 4 на
алинея, забраняваща сервирането и продажбата на спиртни напитки, бира и вино на
пияни граждани, невменяеми, както и на обявените за системно напиващи се граждани
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и хронични алкохолици. Предложената формулировка е практически неизпълнима,
предвид следните факти:
- приемаме, че като „пияни“ се визират граждани в пияно състояние. Понастоящем
липсва обща законова дефиниция на това състояние. Предвидени са отделни състави на
престъпления касаещи шофиране в пияно състояние в Наказателния кодекс, като има
разграничение на случаите на шофиране с концентрация на алкохол в кръвта 0.5
промила, с концентрация на алкохол в кръвта 0.5 – 0.8 промила и над 1.2 промила.
Посочените стойности касаят способността за управление на МПС, не определят
състоянието като „пияно състояние“ като законова дефиниция. Предвид изложеното,
включването на предложения текст е практически неприложимо. Дори и да се
предвидят конкретни стойности, отново ще е неприложимо включването на
предложения текст – доколкото продавачите в съответен магазин нямат правомощия да
тестват купувачите си с дрегер или кръвна проба. Отделен ще е проблемът, че не може
със сигурност да се установи във всеки конкретен случай откъде е закупен алкохола и
кое лице точно следва да бъде санкционирано.
- определението „невменяеми“ касае широк кръг лица и преценка за всеки от
случаите, която е реално невъзможна за извършване от страна на персонала в магазин
за алкохол или друг търговски обект, където се предлага или сервира такъв. В
абсолютно противоречие както със смисъла, така и с целта на закона да бъде възлагана
на търговците отговорността /при това скрепена със санкция!/ да установяват
състояния по медицински /психиатричен/ критерий: наличие или липса на вродени
дефекти от значение за вменяемостта, наличие или липса на временно или трайно
разстройство на съзнанието, наличие или липса на патологични състояния.
Установяването на вменяемостта на лицата се прави от експерти, които дори съдът
ползва, а не прави самостоятелна преценка, тъй като съдията обичайно няма
медицинско образование и то – в областта на психиатрията. Включването на така
предложения текст би довело до сериозни проблеми – не само практически, но и
правни, тъй като дава възможност „преценените“ като невменяеми лица да повдигнат
съдебни спорове поради дискриминационно отношение, дела за обида и клевета и т.н.
- предложената формулировка „обявените за системно напиващи се граждани“ е
обща и неразбираема – обявени от кого? Съответно е и неприложима, както поради
неопределеност на субектите, за които се отнася исканата забрана, така и за съда, който
ще разглежда делата по жалбите срещу наложените по подобен текст санкции.
3.2.2. Считам, че не следва да бъде приемано предложението за включване в чл. 4 на
алинея, забраняваща продажбата и хвърлянето на бомбички /пиратки/, ракети, факли,
както и хвърлянето и възпламеняването на други подобни взривни и запалителни
материали.
Във връзка с това предложение следва да се вземе предвид, че условията и реда
за производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия, както и търговията с тях са уредени в нормативен акт от по – висок ранг Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества пиротехническите изделия
/ЗОБВВПИ/. Както е посочено и по – горе, наличието на изрична законова уредба прави
недопустимо преуреждането на същите обществени отношения с подзаконов
нормативен акт, особено по начин несъобразен със закона.
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Съгласно чл. 8, ал. 2 от закона, пиротехническите средства се разделят на три категориифойерверки, сценични пиротехнически изделия и други пиротехнически изделия, като
фойерверките се разделят съответно на категория F1: фойерверки, при използването на които
съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са
предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки,
предназначени за употреба в жилищни сгради; категория F2: фойерверки, при използването
на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са
предназначени за употреба на открито в обособени пространства; категория F3: фойерверки,
при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са
за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото
здраве и категория F4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на
опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност за
безопасност на труда при взривни работи (известни като "фойерверки за професионална
употреба") и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве.
На следващо място, забраната за продажба на пиротехнически средства се определя от
законодателя по възраст на малолетни и непълнолетни лица, в зависимост от категорията и
степента на опасност на съответното изделие а именно: 1./ забранява се продажбата на
фойерверки от категория F1 на лица под 12 години, от категория F2 - на лица под 16 години,
и от категория F3 - на лица под 18 години.
При сравнение, разглежданото предложение с цитираните норми от закона, който
урежда обществените отношения за условията и реда за търговия на оръжия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия е очевидно, че с предложението се цели една
унифицираща норма на забрана, незачитаща закона.
3.2.3. Предложената формулировка за забрана на хазартните игри също не следва
да бъде приемана:
Тук отново стигаме до преуреждане с подзаконов нормативен акт на отношения,
регламентирани по законов ред.
В чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ наредбата е дефинирана като
нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на
нормативен акт от по-висока степен. Съгласно чл. 8 от ЗНА, всеки общински съвет може да
издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен
неуредени от тях обществени отношения с местно значение, а разпоредбата на чл.15, ал.1 от
ЗНА предписва, че нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на
другите нормативни актове от по-висока степен.
Без съмнение, общинската наредба представлява подзаконов нормативен акт от
местно значение, който има предназначение да детайлизира или доурегулира разпоредбите
на закона като нормативен акт от по-висока степен, поради което нейните разпоредби следва
да бъдат съобразени със закона, в чиято връзка същата се издава, като стриктно се придържат
към неговата рамка и са в съответствие с неговото съдържание. Тоест регламентацията, която
дава общинската наредба, следва да уточнява и конкретизира законовата уредба съобразно
местните условия, но не може да е в противоречие със закона, нито да преурежда по различен
начин вече уредени от закон обществени отношения.
Според дефиницията на чл.2, ал.1 от Закона за хазарта, „хазарт“ е всяка игра на
случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът, а
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според чл.1, т.1 от същия закон, Законът за хазарта урежда условията и реда за организиране
на хазартни игри.
В чл.43 от Закона за хазарта са регламентирани общите изисквания към игралните
зали, игралните казина и пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, а в
чл.44, ал.1 е въведено особено изискване, че „игралните зали и игралните казина не могат да
отстоят на по-малко от 300 метра от училища по смисъла на Закона за предучилищното и
училищното образование, както и от домове за деца, лишени от родителски грижи, освен ако
се намират в хотели, категоризирани с категория четири или пет звезди.“ В ал.3 на чл.44 от
Закона за хазарта е посочено по какъв начин и от кого се измерва отстоянието, а в ал.2
изрично е предвидено, че „Правилата, начините, техническите способи и изискванията за
измерване на отстоянието по ал.1 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по
предложение на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и
благоустройството.“
От цитираните разпоредби е видно, че приложимият закон по отношение на
хазартните игри, респективно игралните зали и игралните казина, като помещения, в които се
извършват същите, е специалният Закон за хазарта /ЗХ/, който не делегира компетентност на
общинските съвети да въвеждат други изисквания спрямо тези видове помещения.
3.2.4. Текстът, предложен като нова алинея четвърта, също не следва да бъде
приеман – тъй като сходна нормативна уредба се съдържа в раздел 3, чл. 9 от Наредбата
за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на
Община Банско от 30.10.2020 г., която е действаща.
3.2.5. Текстът, предложен като нова алинея пета, също не следва да бъде
приеман – тъй като сходна нормативна уредба се съдържа в раздел 12 на Наредбата за
поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на
Община Банско от 30.10.2020 г., която е действаща.
4. Относно Предложение, обозначено като § 4 за създаване на нов член 4а с три
алинеи, също не следва да бъде приемано, предвид следните мотиви:
4.1. Предложената алинея първа предвижда задължение за собствениците на търговски
обекти, които имат разрешение за продажба само на бутилиран алкохол, вино и бира да
поставят табела на български и английски езици за забрана на употребата им в обекта, пред
него и на разстояние 200 метра. Това предложение, при това скрепено със санкция, не
намира опора в закона. Нещо повече – предложението за поставяне на табела няма
съответстваща му забрана. Такава липсва дори в депозираното предложение. При
обсъждането на евентуална такава следва да се вземе предвид и голямата площ около
всеки търговски обект, която би попаднала под забрана – като се преценява търговския
обект като център, а разстоянието 200 метла – като радиус на окръжност
представляваща предложеното разстояние. При положение, че такива обекти са и
хранителните магазини и супермаркетите, реално няма да остане непокрита от
предложената забрана територия на общината.
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4.2. Предложението за текст на алинея втора е неразбираемо. След като санкцията
по ал. 1 е за липсата на поставена табела, а определени граждани информират за
липсата й, не е обоснована нуждата от защита по закон на същите тези граждани.
4.3. Предложената алинея трета е изцяло неприемлива от правна страна.
Задълженията на представителите на органите на реда са регламентирани отново от
специален закон – Закона за министерство на вътрешните работи /ЗМВР/, където са
предвидени и правомощията им при осъществяване на контролна и превантивна
дейност. Изрично, в чл. 30 от ЗМВР е предвидено, че контролна дейност се осъществява
в случаите, определени със закон, чрез конкретно посочени действия. Считаме, че е
недопустимо допълнителното разширяване на законовата уредба с подзаконов
нормативен акт от местно значение. Текст на наредбата, уреждаща обществения ред на
територията на Община Банско, задължаващ органите на реда да „извършат
необходимите действия по надлежния ред“ – и то без конкретизиране на тези действия,
под заплахата от санкция, е абсолютно недопустимо. Отговорността на служителите на
реда е уредена също в специален закон и преуреждането й с включване на нови
хипотези в подзаконови нормативни актове е абсолютно недопустимо.
Следва да се обърне внимание
и на ползвания в предложението термин
„съучастници“. Налице са чисто юридически причини за неприемане на посочения
текст и включен в него термин:
Коментираната отговорност е за административно нарушение. Независимо, че в
административно – наказателното производство съучастие също е възможно, при
определяне на наказанието следва да бъдат спазени основни правни принципи, сред
които и нормата на чл.11 от Закона за административните нарушения /ЗАНН/ и чл.20 ал.1
от Наказателния кодекс /НК/ относно формите на съучастие. Според чл.21 ал.І от НК
съучастниците, респективно нарушителите се наказват с наказанието предвидено за
извършеното административно нарушение, според степента им на участие в него. В
конкретния случай е предложен единен подход, при който има възможност за санкциониране
на два отделни субекта с пълен размер санкция, за едно и също нарушение.
5. Относно Предложение, обозначено като § 5 за изменение и допълване на чл. 5 от
наредбата с три алинеи, не следва да бъде приемано, предвид следните мотиви:
5.1. Предложената алинея първа, предвижда забрана на обществени и публични
места и всички търговски обекти на носенето и употребата на огнестрелно, газово,
пневматично и механично оръжие, с включено примерно изброяване и предложение за
санкция.
Относно оръжията е налице действаща законова уредба, която както многократно е
споменато по – горе, не е допустимо да бъде преуреждана с подзаконов нормативен акт от
местно значение. Така, в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ в чл. 60 са включени изрични законови забрани.
Нарушаването им е скрепено със санкции в чл. 185 от същия закон. Възражението за
приемане на текстовете важи с изложеното основание за всички предложени точки на алинея
първа.
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5.2. Предложената алинея втора, предвижда забрана за носенето и употребата на
пиротехнически изделия, предмети и други подобни взривни вещества, можещи да
доведат до самонараняване или да наранят и увредят здравето на други граждани., с
включени предложения за санкции.
Уредбата на тези правоотношения и съответните санкции за нарушаването им също се
съдържат в ЗОБВВПИ.
5.3. Същото /наличие на изрична законова уредба в ЗОБВВПИ/ се отнася и за
предложенията, посочени в алинеи трета и четвърта.
6. Предложението, обозначено като § 6 за създаване на нов член 5а със седем
алинеи, не следва да се приема, поради следните съображения:
6.1. По отношение на част от текстовете на предложената алинея първа /конкретно
– касаещи забраната за агресивно натрапване на стоките, услугите или репутацията на
конкретен търговски обект на конкретни лица и/ или обществото/ са налице три
отделни аргумента против приемането им:
-

на първо място, предложените текстове не съдържат обективни признаци
описващи кое точно предлагане на стоките и услугите на определени търговски
обекти е „агресивно“, което би довело до субективно преценяване от страна на
контролните и наказващите органи, а при съдебно оспорване – до отмяна на
санкциите. При липса на дефинирано правило, което следва да се спазва, всяка
санкция е необоснована.

-

налице е предходен негативен опит на Община Банско за регламентиране на част
от дейностите, посредством които много търговски обекти на територията на
Община Банско предлагат своите стоки или услуги, а именно регламентиране на
задълженията за поведение на т.нар. „викачи“. По протест на прокурор от
Окръжна прокуратура – Благоевград срещу текстовете на чл. 15 и чл. 16 от Наредба №
1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Банско, приета с
Решение № 257 по Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Банско,
проведено на 29.09.2016 г. , посочените текстове са отменени. Решението си съдът е
мотивирал с липсата на материална компетентност на общинския съвет за приемането
им по силата на нормативен акт от по-висока степен, което обосновава нищожността
им. Същите мотиви са приложими и по отношение на предложения в алинея втора на
чл. 5 а по - общ текст, тъй като по закон не са възложени правомощия на общинския
съвет за въвеждане на забрани със съдържание сходно на предложената.

-

Предложените санкции не са конкретизирани и не са приложими – така с наредба от
местно значение не може да бъде постановявано отнемане на стоки в полза на
държавата. Също така, е недопустимо постановяване на отнемане на стоки от
търговските субекти без съответното им конкретизиране. Считаме, че в случай, че
предложеният текст на алинея първа бъде приет, той ще е в противоречие и с
нормативен акт от по – висока степен – Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРКСД/,
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конкретно на чл. 1, ал. 2 от него, като противоречието ще представлява
несъответствие с целта му, която е: да улесни и насърчи извършването на стопанската
дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното
регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните
органи и от органите на местното самоуправление. Предложенията за въвеждане на
непредвидени в закон ограничения представляват надхвърляне на обществено
оправданите граници по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗОАРКСД, тъй като не
улесняват извършването на определена стопанска дейност. Разпоредбата от
общинската наредба според съда противоречи и на чл. 5, ал. 2 от ЗОАРАКСД,
както и на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България,
предвиждащи закрила на свободната стопанска инициатива и равни условия за
осъществяването й.
6.2. Текстовете, предложени като алинея втора, също не следва да се приемат.
Посочените от вносителката на предложението действия, в случаите, които
законодателят е преценил като нарушения на обществения ред, са инкриминирани в
Наказателния кодекс на Република България – чл. 159 и чл. 162. Отделно, в Закона за
закрила на потребителите /ЗЗП/ раздел трети е посветен на нелоялните търговски
практики.
6.3. Предложената алинея трета също следва да бъде отхвърлена:
- рекламата на наркотичните и упойващи вещества е законово регламентирана – в
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекусорите /ЗКНВП/. В чл. 16 от
ЗКНВП изрично се сочи, че Министърът на здравеопазването осъществява контрол
върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията,
съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на
растенията и наркотичните вещества и препаратите от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и
3. В алинея трета на същия член е посочено, че контролните функции на министъра се
подпомагат от специализираната администрация на Министерството на
здравеопазването. Липсва делегиране на правомощия на общинските съвети.
Относно рекламите, провокиращи насилие, е налице законова уредба – тъй като
деянието осъществява състава на престъпление по чл. 162 от Наказателния кодекс.
6.4. Налице е изрична законова регламентация и на забраната, предвидена в
предложената алинея 4 , при което не е допустимо преуреждането й с подзаконов акт: в
Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, в членове 36, 37 и 38 е регламентиран реда за
категоризиране и обозначаване на филмите и на възрастовата група, за която те са
подходящи. Липсата на спазване на законовата процедура като последица води до
невъзможност за разпространяване на съответния филм, тъй като разпространението и/или
показът на филми на територията на Република България се осъществява след издаване на
виза, предпоставка за която е и спазване на процедурата. Така, легално разпространяваните
филми неподходящи за аудитория под 18 години задължително имат съответно обозначение
на афиша си /чл. 41 от ЗФИ/, а при допуснато нарушение, в чл. 47 от ЗФИ са предвидени и
санкции.
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6.5. Написаното относно предложената алинея четвърта, изцяло се отнася и за
предложената алинея 5 – както посочените членове от закона регламентиращи
процедурата, така и санкциите по чл. 47 от ЗФИ изцяло се отнасят и към филмите на
видеокасети и оптични дискове – регламентацията е за всички носители.
6.6. Относно предложената алинея 6 за забрана на играенето на хазартни игри на
конкретно изброени места, следва също да се вземе предвид наличието на специална
законова уредба, с конкретизирани в същата забрани. Във вече споменатия по – горе
Закон за хазарта /ЗХ/ в чл. 9 и чл. 10, ал. 1 са предвидени законовите забрани във
връзка с тези дейности, които важат за територията на цялата страна. Недопустимо е
разширяването им с подзаконов нормативен акт от местно значение. Не е аргумент за
противното включването на сходни на предложените текстове в Наредбата за
обществения ред на Община Пловдив – факта, че дадени текстове са включени в
наредбата на друга община и на настоящия етап не са отменени, по никакъв начин не
санира нищожността им. Общинският съвет държи съобразяване не със сходни
нормативни актове, действащи на територията на други общини, а със закона.
Предложената алинея не следва да се приема.
6.7. Относно предложената алинея 7 на чл. 5а са относими всички посочени в пункт
6.6. по – горе аргументи. Не следва да се приема.
Относно предложените санкции следва да се вземе предвид предвиждането изрично
в ЗХ кои органи са надзорни, както и функциите и правомощията им. Предвидени са и
санкции – в закона.
7. Предложение, обозначено като § 7 за създаване на нов член 5б с 11 точки, следва
да бъде отхвърлено, като мотивите за това са кратни, предвид включването им в
настоящото изложение по – горе, във връзка с предходните по ред предложения на
вносителката:
-

Предложението по точка 1 следва да бъде отхвърлено с мотивите, посочени в
пункт 3.2.1. по – горе. Предложената от вносителката допълнителна алинея повтаря
разпоредбите на чл. 5 б, алинеи 3 и 4 от Закона за закрила на детето. Липсва правна
възможност уредената по закон правна уредба да бъде уреждана повторно с
подзаконов нормативен акт, какъвто е наредбата. Приемането на същите / сходни
текстове противоречи на чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), доколкото не
се касае за неуредени със закон обществени отношения.

-

По точка втора не става ясно съдържанието на термина „вулгарни“, на който
липсва и легална дефиниция. При положение, че се предлага санкциониране на
определено поведение, то това поведение следва да бъде коректно дефинирано. В
противен случай ще е въпрос на лична преценка и санкциите ще бъдат напълно
законосъобразно отменяни при обжалването им.

2770 гр. Банско
пл. „Никола Вапцаров” №1
тел: 0749 88611, факс: 0749 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

Bansko 2770
1 Nikola Vaptsarov Sqr.
Phone 0749 88611, fax 0749 88633
obabansko@bansko.bg, www.bansko.bg

-

Точки трета, четвърта, пета, шеста, седма, осма, девета, десета, а и предложения
член 5 б в цялост са в противоречие и със Закона за предучилищното и
училищното образование, който в чл. 3, т.10 и в чл. 28, алинеи първа и втора
изрично предвижда автономия на училищата и детските градини при провеждане на
образователни политики, самоуправление и децентрализация, при което общинските
съвети не са оправомощени да ограничават или направляват ръководствата им чрез
допълнителни правила и ограничения. При наличието на изрична законова уредба, за
която училищното ръководство е уведомено и следва да спазва, а също и на текстове
в Закона за закрила на детето определящи изрично овластените за провеждане на
национална политика за закрила на детето и за осъществяване на контрол органи,
приемането на текстовете би довело до дублиране на правомощия определени със
закон и с подзаконов нормативен акт, което е недопустимо.

-

За точка 11 е налице изрична забрана в алинеи трета и четвърта от чл. 5б в
Закона за закрила на детето /ЗЗД/, която не може да бъде преуреждана с
подзаконов нормативен акт. Също така, в чл. 6 и чл. 6 а от ЗЗД са посочени
съответните органи, на които е възложено провеждането на цялостната политика
за закрила на детето, каквито общинските съвети не са. Независимо дали дадено
предложение е разумно и справедливо, общински съвет трябва да съобразява и да не
надвишава очертаните му със закон правомощия.

8. Предложение, обозначено като § 8 за създаване на нов чл. 5в от наредбата с
четири алинеи, не следва да бъде приемано, предвид следните мотиви:
8.1. Формулировката на предложената алинея първа засяга две групи източници на шум,
причиняван от автомобили – шум от продължително загряване и форсиране на място и шум
от активиране на алармени системи на територията на Община Банско.
В Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/ в чл. 7, ал. 1, в чл. 10, ал. 4 и чл.
11, ал. 5 е предвидено съответно издаване на наредби, но не от общинските съвети, с които
всички правни субекти следва да съобразяват действията си. Включването в текста на
наредбата за обществения ред на обща забрана, без изобщо да се упоменават и отчитат
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в
околната среда в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии,
предназначени за жилищно строителство и всички останали относими показатели би
бил изцяло нищожен текст, независимо, че аналогичен на предложението в първата му
част присъства в наредбата на Столична община.
8.2. Предложената алинея втора предполага абсолютно субективен подход при
възприемането и евентуалното санкциониране на нарушението. Кое потегляне и спиране
е рязко и кой случай конкретно представлява такъв за предотвратяване на ПТП няма как да
бъде конкретно описано. Рязкото спиране е различно като източник на шум или евентуална
пречка за свободното движение по уличното платно в зависимост от скоростта на движение
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на МПС и множество други фактори, сред които и вида на съответното МПС. Не следва да
бъде приемана.
8.3. Предложенията по алинеи трета и четвърта пряко навлизат в предметния
обхват на Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и не следва да бъдат приемани.
-

Относно движението на двуколесните пътни превозни средства в пешеходни
зони, както и на електрическите превозни средства също са налице изрични
норми в ЗДвП – чл. 81, т. 5 и чл. 80 а. Предвидени са и съответни законови
санкции.

-

Относно организирането и участието в нерегламентирани състезания с МПС е
налице изрична законова забрана в чл. 104 б от ЗДвП, скрепена със съответни
санкции в чл. 175 а от същия закон;

9. Предложение, обозначено като § 9 за създаване на нов чл. 5 в (номера на члена е
дублиран с този по предложението по § 8!) от наредбата, да не бъде приемано, предвид
наличие на изрична законова уредба в Закона за ветеринарномедицинската дейност
/ЗВМД/, който не може да бъде разширяван/ изменян с въвеждане на допълнителни
задължения и/ или забрани. Налице са и съответни регламентирани санкции: членове
427, 428 и 429 от ЗВМД и чл. 325а от Наказателния кодекс /НК/ конкретно за боевете с
животни.
10. Предложението по § 10 за създаване на нов член 14 б за забрана на определени
събирания, също не следва да се приема, тъй като за нея не е налице законова опора. В
закон са определени конкретните категории събирания, за които е необходима изрична
регламентация. Считаме, че предметният обхват на коментираната наредба не позволява
разширяването им. Именно в тази насока е и практиката на Върховния административен съд,
включително във връзка с прогласяването като нищожни на текстове от аналогичната
наредба на Столична община. Върховния административен съд приема, че в чл. 3, ал. 2 от
ЗЗШОС са посочени изключенията от приложното поле на закона - той не се прилага за
следните шумове: предизвикани от лицето, подложено на неговото въздействие;
предизвикани от домашни дейности; предизвикани от съседи в жилищни сгради; на
работните места; в транспортните средства; в зони на военни действия; предизвикан от
събрания, митинги и манифестации. Разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от ЗЗШОС урежда изрична
законова делегация на общинските съвети относно изискванията към шума, предизвикан от
домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, като ги овластява да уредят тези
обществени отношения с наредба. За всички останали видове шум, които са извън
приложното поле на ЗЗШОС, определянето на изискванията, оценката и контролът се
извършват от други органи въз основа на други закони: контролът на шума в работната среда
се осъществяват в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд – чл.
3, ал. 3 от ЗЗШОС; оценката, управлението и контролът на шума в жилищните и
обществените сгради се осъществяват в съответствие със Закона за здравето – чл. 3, ал. 4 от
ЗЗШОС; изискването и контролът върху шума при проектиране и изпълнение на строежите
се осъществява от органите и по реда на Закона за устройство на територията – чл. 3, ал. 6 от
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ЗЗШОС; контролът върху шума от локални източници се осъществява също по реда
на Закона за здравето – чл. 17 от ЗЗШОС; шума от инсталациите и съоръженията от
промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4
към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, от органите и по реда на ЗООС –
чл. 18 от ЗЗШОС; шумът от пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени
за обществено ползване се осъществява от органите и по реда на Закона за движението по
пътищата – чл. 19 от ЗЗШОС.
11. По отношение на предложението за създаване на нов раздел „Комунално –
битова дейност“ с чл. 19а с пет алинеи и чл. 19б, обозначено с § 11, считам, че е
необосновано от гледна точка на законовите ограничения спрямо коментираната
наредба. Създаването на нормативна база, уреждаща обществените отношения по опазване
на чистотата, сметоизвозването и т.н. не е в предметния обхват на настоящата наредба.
Налице е специален закон – Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и действаща Наредба
за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на
Община Банско.
Допълнително следва да се отбележи, че конкретно, относно предложението за забрана
за отглеждане на определени животни и забрана на провеждане на боеве с животни /ал. 2 и
ал. 3 на предложения чл. 19 б/ вече са коментирани законовите пречки за приемането им, в
пункт 9 по – горе.
12. Не следва да бъде приемано и оформеното като § 12 предложение за създаване на
нов раздел Строителство с чл. 19в с две алинеи, от които всъщност е посочена само една, а
вероятно втората представлява предложеното от вносителката включване на санкции.
Считаме, че предложеният текст е неприложим практически и незаконово обоснован
предвид следните доводи:
- В Закона за устройство на територията /ЗУТ/, който се явява основен закон, уреждащ
обществените отношения във връзка със строителството, в чл. 48 ограждането на
урегулираните поземлени имоти е предвидено като възможност, а не като задължение
за собствениците.
- Никъде в ЗУТ не е предвидена възможност за задължаване на собствениците на
определени имоти да ги оградят – нито чрез акт на общинския съвет, нито на друг
административен орган. Съгласно ал. 2 на чл. 48 и следващи от ЗУТ, самото
ограждане на имот не е фактическо, а и правно действие, тъй като попада под
съответен разрешителен режим.
- Считаме, че наредбата по чл. 48, ал. 2 от ЗУТ следва да представлява отделен
административен акт, създаващ яснота относно определените от общинския съвет
зони и изискванията към всяка от тях. Като позитивен пример в тази насока може да
се ползва Наредбата за градската среда на Столична община от 23.12.2020 г. Следва да
се вземе предвид също, че предложението е видът на оградите да бъде определен от
отдел ТСУ, а по закон тази компетентност е възложена на общинския съвет – което
разминаване само по себе си е допълнителен аргумент за отхвърляне на
предложението в тази му част.
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13. Относно предложението по § 13 за създаване на нов раздел Опазване на
полските имоти и земеделската продукция – чл. 19 г също не следва да се приема.
Съображенията са сходни с изложените по – горе касаещи повечето от предходно
предложените от вносителката текстове – налице е специална законова уредба – Закон за
опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/ и Правилник за прилагане на ЗОСИ –
действащи, като не е допустимо преуреждане на законово регламентираните правила.
14. Не следва да бъде приемано предложението по § 14 за допълване на раздел ІІ,
глава ІІІ с нови осем члена, както следва:
14.1. Предложения член 40 противоречи на основни принципи в
административно - наказателния процес – всеки субект следва ясно да бъде
информиран за дължимото от него поведение и за вида и размера на санкциите при
допускане на нарушения. Не е допустимо предвиждането на резервни или
евентуални наказания.
14.2. Текстът на предложения чл. 41 е твърде общ и неприложим. Не се
предвижда точния начин на обезщетяване.
14.3. Текстът на предложения чл. 42 пряко преповтаря чл. 26, ал. 3 от Закона за
административните нарушения /ЗАНН/.
14.4. Текстът на предложения чл. 43 пряко преповтаря чл. 26, ал. 2 от Закона за
административните нарушения /ЗАНН/.
14.5. Текстът на предложения чл. 44 абсолютно противоречи на чл. 39, ал. 1 от
ЗАНН, където е предвиден максимален размер на глоба на място с издаване на
квитанция – 10 лв. /десет лева/.
14.6. Текстът, предложен като чл. 45, е неконкретизиран и така формулиран е
неползваем. Необходимо е изрично и ясно дефиниране на случаите на налагане на
точно определено наказание, с отчитане на степента на противоправното поведение
на субекта и засягане на обществения ред.
14.7. Текстът, предложен като чл. 46, реално предвижда като резултат налагане
на две наказания на двама различни субекти, за едно и също деяние, което е
недопустимо. Също така, формулировката е твърде обща и неясна, поради което - и
неприложима.
14.8. Предложеният чл. 47 преповтаря отново текстове на ЗАНН – чл. 24, ал. 2,
чл. 58, ал.1, т. 2.
15. Предложението по § 15 за създаване на § 7 е изцяло неприложимо, особено по
отношение на предвидената точка първа. Не става ясно точно кои юридически лица
и еднолични търговци се предлага да попълват подобна декларация.
По отношение на всички текстове, включени от вносителката по този параграф, следва
да се вземе предвид наличието на специална законова уредба в Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, конкретно – чл. 22.
ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО
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