
       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Изменение и допълнение на 

Наредба № 1 за опазване на обществения ред в община 

Любимец /приета с Решение № 89/27.12.1996 г. на ОбС- 

Любимец, изменена  с Решение № 802 от 05.11.2019 г. на 

Административен съд- Хасково, изм. с Решение № 2349 

от 13.02.2020 г. на Върховен административен съд / 

Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община 

Любимец 

   

Р Е Ш Е Н И Е  

 
№ 86 

 

на ОбС, прието с протокол  № 9 от 29.05.2020 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, и чл. 28, ал.1 от Закона за 

нормативните актове, 

 Общински съвет Любимец  

 

Р Е Ш И: 

Общински съвет- Любимец приема изменения и допълнения на Наредба № 1 за 

опазване на обществения ред в община Любимец /приета с Решение № 89/27.12.1996 г. 

на ОбС- Любимец, изменена  с Решение № 802 от 05.11.2019 г. на Административен 

съд- Хасково, изм.  с Решение № 2349 от 13.02.2020 г. на Върховен административен 

съд / както следва: 

 

       § 1.  Текста на чл.2, ал.5 се отменя;  

 

       § 2.  1. Изменя текста на чл.3, ал.1 както следва: 

„Чл.3 (1) /Изменена с Решение № 86 по Протокол № 9 от 29.05.2020 г./ За времето от 

23,00 до 08,00 и от 14,00 до 16,00 ч. се забранява  произвеждането на шум от домашни 

дейности и от съседи в жилищни сгради, с което се смущава спокойствието на 

обитателите на други жилища в сградата и съседните сгради“; 

2. Изменя текста на чл.3, ал.2 както следва: 

„Чл.3 (2) /Изменена с Решение № 86 по Протокол № 9 от 29.05.2020 г./ Дейностите 

по ал.1, при необходимост се извършват в часовете от 08,00 до 14,00 ч. и от 16,00 до 

23,00 ч.“; 

3. Текстът на чл.3, ал.3 се отменя; 

 

§ 3.  Текстът на  чл.6, т.3, буква „б“  се отменя; 

 

§ 4.  Отменя текста на чл.7, ал.1 до ал.6;  

 

§ 5. Текстът на чл.20, т.1 се отменя; 

 

§ 6. Отменя текста на чл.21д, ал.4; 



 

§ 7.   В чл.22 се  правят следните изменения  и допълнения: 

        

       1. Чл.22 (2)  /Изменена с Решение № 86 по Протокол № 9 от 29.05.2020 г./  „За 

физическите лица, извършили или допуснали извършване на нарушение на 

разпоредбите на тази наредба, се предвиждат глоби, в размер до 5000 лева, а на 

едноличните търговци и юридическите лица  - имуществена санкция, в размер до 25 

000 лева.”. 

       2. Текстът на ал. 3  се изменя така: (3) /Изменена с Решение № 86 по Протокол 

№ 9 от 29.05.2020 г./ „При повторно нарушение по ал. 2 на физическо лице се налага 

глоба в размер от 500 до 25 000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица-

имуществена санкция, в размер от 1000 до 50 000 лева.”  

       3.  Текстът на ал.4  се изменя така: (4) /Изменена с Решение № 86 по Протокол 

№ 9 от 29.05.2020 г./ „Когато повторното нарушение е свързано с определена 

професия или дейност, на нарушителя може да бъде наложено наказание лишаване от 

право да упражнява съответната професия или дейност за срок от  един месец до една 

година.” 

       4. Създава нова ал.5 : (5) / Нова, приета с Решение № 86 по Протокол № 9 от 

29.05.2020 г./ „На физически лица, нарушили разпоредбите на чл.15а, ал.1 и ал.2 се 

налага глоба в размер на: при първо нарушение 100 лв., при второ и всяко следващо 

нарушение – 500 лева.“ 

       5.   Създава  нова ал. 6: (6) / Нова, приета с Решение № 86 по Протокол № 9 от 

29.05.2020 г./ „На юридически лица, нарушили разпоредбите на чл.15а, ал.1 и ал.2 се 

налага имуществена санкция в размер на: при първо нарушение 500 лв., при второ и 

всяко следващо нарушение – 1000 лв.” 

 

§ 8. В § 1  от  „ Допълнителни разпоредби ” се правят следните изменения: 

 

1. Текстът на т.2 се отменя;  

2. Текстът на т.3 се отменя;  

3. Създава нова т.6 със следното съдържание : 6. /Нова, приета с Решение № 86 

по Протокол № 9 от 29.05.2020 г./ "Повторно нарушение" е нарушението, извършено 

в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление , с което на 

лицето е било наказано за същото по вид нарушение.”  

 

§ 9.   Допълва § 1 към Заключителни разпоредби на  Наредба №1 за опазване на 

обществения ред в община Любимец, както следва: „Изменения и допълнения на 

наредбата са приети с Решение №86 по Протокол № 9 от 29.05.2020 г. на Общински 

съвет - Любимец. ”   
 

 

                                                      

 

                                               

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                            / М.Станкова/ 

МС/МБ                                                              


