
О Б Щ И Н А  Ч У П Р Е Н Е  О Б Л А С Т  В И Д И Н 

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

от  инж.Асен Емилов Джунински 

за кмет на Община Чупрене, област Видин 

съгласно Решение № 531 от 04.09.2019 год. на ОбС Чупрене 

                   

                     ОТНОСНО: Актуализация на  Наредба № 1 за осигуряване на 

обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на 

имуществото на територията на Община Чупрене  
 

                          „На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене 

актуализира  Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на 

чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на 

Община Чупрене, както следва: 

                      1.Чл.4 ал.1 т.1 се изменя така: 

                      „ Нарушаване спокойствието и нощната почивка на гражданите чрез 

викане, пеене, свирене и създаване на шум по друг начин за времето от  14.00 до 16.00 

часа и от 23.00 часа до 08.00 часа. 

                          Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето 

от 14.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 08.00 часа.       

                      2. Отменя се чл.4 ал.2, като незаконосъобразна; 

                      3. Отменя се чл.36, като незаконосъобразен. 

 

 

                      МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене дава съгласие за актуализация на  

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на 

околната среда и защита на имуществото на територията на Община Чупрене, в частта 

на чл.4 ал.1 т.1, ал.2 и чл.36, във връзка с разпоредбите на Закона за защита от шума в 

околната среда и Закона за закрила на детето. 
 
 

 

                       На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, проектът за актуализация на Наредба № 1 

за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната 

среда и защита на имуществото на територията на Община Чупрене, е публикуван на 

сайта на Община Чупрене, като по този начин е дадена възможност на всички 

заинтересовани лица да се запознаят с него и изразят становища. 
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