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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРАЖИЦА 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
 

Н А Р Е Д Б А    № 1 
ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД  В ОБЩИНАТА 

 
U/ Изменена с Решение № 138 от 24.06.2008 г.;Решение № 373 от 

22.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 337 от 30.07.2013 година; изм. и 
доп. с Решение № 710 от 15.10.2015 година; изм. и доп. с Решение № 23 
от 16.12.2015 година; изм. и доп. с Решение № 113 от 28.04.2016 година / 
 
І. Общи положения 
ІІ. Опазване на обществения ред и осигуряване почивката и 

спокойствието на гражданите 
ІІІ. Опазване на собствеността 
ІV. Осигуряване безопасност и организация на движението в общината 
V. Провеждане на масови обществени прояви. Ред и условия за 

провеждане на събрания, митинги и други обществени прояви 
VІ. Пожарна и аварийна безопасност 
VІІ. Административно-наказателни разпоредби 
VІІІ. Преходни и заключителни разпоредби 
 
 
 
   ГЛАВА ПЪРВА 
   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
   Чл.1 /1/ Тази наредба урежда обществените отношения 
свързани с опазване на обществения ред, на общинските имоти, 
предназначени за общо ползване, осигуряване почивката и спокойствието 
на гражданите на територията на Община Стражица. 
    /2/ Наредбата определя правомощията на 
общинската администрация и задълженията на гражданите, на 
ръководителите на учрежденията, обществените организации, свързани с 
осъществяването на дейността и целите по предходната алинея. 
   Чл.2 Наредбата се прилага по отношение на: 
   1.Всички лица, които живеят постоянно или временно 
прибивават на територията на Община Стражица. 
   2.Собствениците, наемателите и другите обитатели на 
жилищните сгради. 
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   3.Управителите на търговските дружества, едноличните 
търговци, ръководители на учреждения и организации, развиващи дейност 
на територията на Община Стражица. 
 
   ГЛАВА ВТОРА 
   ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И 
ОСИГУРЯВАНЕ ПОЧИВКАТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА 
ГРАЖДАНИТЕ 
 
   Чл.3 /Изм. и доп. с Решение № 23/16.12.2015 година/ 
2TЗабранява се предизвикване на шум, независимо от произхода му, 
включително и извършването на дейности от стопански и битов характер, 
създаващи силен шум в жилищни сгради за времето от 23,00 до 6,00 часа 
през летния период и от 22,00 до 7,00 часа през зимния период и през 
обедната почивка за почивните и празнични дни от 14,00 до 16,00 часа. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.4 /Отменен с Решение № 23 от 16.12.2015 година/ 
Забранява се провеждането на шумни тържества и всякакви други 
действия нарушаващи нощната тишина по улиците, площадите и други 
обществени места. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.5 Забранява се извършването на демонстративни 
маневри, групово управление, участие в нерегламентирани състезания, 
форсиране на място на място на двигатели, употреба на звуков сигнал, 
извън случаите разрешени от Закона за движение по пътищата /ЗДП/ от 
водачи на моторни превозни средства /МПС/. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.6 Забранява се извършването на непристойни 
действия на обществени места, нарушаващи обществения ред и 
изразяващи явно неуважения към обществото и личността. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.7 /Отменен с Решение № 710 от 15.10.2015 година/ 
Не се допускат малолетни и непълнолетни лица без родител в клубове, 
дискотеки, барове, ресторанти, игрални зали, интернет клубове след 22,00 
часа през летния период и 21,00 часа през зимния период. Санкциите се 
налагат на собствениците и материално отговорните лица. 
   Глоба: от 50 до 200 лева. 
   Чл.8 /Отменен с Решение № 710 от 15.10.2015 година/ 
Забранява се продажбата и сервирането на алкохол и тютюневи изделия на 
малолетни и непълнолетни във всички заведения на територията на 
Общината. 
   Глоба: от 50 до 200 лева. 
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   Чл.9 Забранява се носенето на огнестрелно оръжие в 
увеселителни и питейни заведения  и барове. 
   Глоба: от 50 до 200 лева. 
   Чл.10 Забранява се работата на търговските обекти след 
утвърденото със заповед на кмета работно време. 
   Глоба: от 50 до 200 лева. 
   Чл.11Забранява се провеждането на хазартни игри на 
обществени места и/или участие на малолетни и непълнолетни в тях. 
   Глоба: от 50 до 200 лева. 
   Чл.12 /Отменен с Решение № 23 от 16.12.2015 година/ 
Забранява се търговията с пиротехнически изделия в магазините и 
търговските обекти на открито. Пиротехнически средства могат да се 
продават в лицензираните магазини в оригинални опаковки, придружени с 
инструкция за употреба на български език. 
   Глоба: от 50 до 200 лева. 
   Чл.13 /Отменен с Решение № 23 от 16.12.2015 година/ 
/1/ Забранява се хвърлянето на бомбички, ракети и други пиротехнически 
средства, книжни ленти и други подобни застрашаващи живота на 
гражданите или нарушаващи спокойствието им на обществени места. 
   Глоба: от 50 до 200 лева. 
    /2/ Кметът на Общината може да разреши 
употребата на пиротехнически средства при значими национални и местни 
празници и събития. 
   Чл.14 Забранява се продажба и публично излагане на 
всякакви материали с порнографско съдържание освен в специализираните 
магазини, както и поставянето на плакати, календари и други изделия с 
порнографско съдържание на обществени места и сгради. 
   Глоба: от 50 до 200 лева. 
   Чл.15 /1/ /Изм.с Решение № 373 от 22.12.2009 год./, / 
Отменена с Решение № 113 от 28.04.2016 год./ Забранява се движение в 
населени места без придружител на животни, отглеждани със стопанска 
или нестопанска цел. Собствениците на домашни животни са длъжни да 
спазват изискванията на Закона за ветиринарномедицинската дейност 
/ЗВМД/ и да вземат мерки, предпазващи живота и здравето на гражданите 
/наморник, нашийник, повод, и други/. 
   Глоба: Съгласно ЗВМД 
   /2/ /Нова с Решение № 373 от 22.12.2009 година/ 
Забранява се храненето на безстопанствени /скитащи/ кучета по 
тротоарите, междублоковите пространства, тревните площи и паркове, 
около обществени сгради и заведения, търговски обекти и други места 
посещавани и обитавани от скитащи кучета. 
   Глоба от 100 до 200 лева. 
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   /3/ /нова с Решение № 113 от 28.04.2016 год. / Забранява 
се настаняването на повече от 10 пчелни семейства в урегулираните 
поземлени имоти, при несъгласие от страна на съседите. При 
настаняването на пчелните семейства да се спазват разстоянията по чл. 13 
от Закона за пчеларството. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.16 Почистването на снега от прилежащите тротоари и 
на ледените висулки от сградите се извършва от живущите граждани или 
юридическите лица, стопанисващи съответната сграда. 
   Глоба: от 50 до 200 лева. 
   Чл.17 Задължават се фирмите, организациите, 
учрежденията, управителните съвети на етажната собственост и 
гражданите при крупни производствени аварии, наводнения, земетресения, 
снежни бури и други природни бедствия да оказват пълно съдействие на 
органите на властта и управлението и активно да участват в 
преодоляването на последиците от бедствията и авариите. 
 
 
 
 
    
   ГЛАВА ТРЕТА 
   ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
 
   Чл.18 Забранява се отварянето и влизането под какъвто и 
да е предлог в подземните и надземните инсталационни колектори без 
писмено разрешение на органите и организациите, които ги стопанисват. 
   Глоба: от 50 до 200 лева. 
   Чл.19 Забранява се сечта, рязането, изкореняването и 
увреждането на дървесни видове и клоните им, освен с разрешение на 
общинска администрация или кметовете и кметските наместници в 
населените места. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.20 Забранява се късането и изкореняването на цветя, 
както и газенето на обособените тревни площи. 
   Глоба: до 100 лева. 
   Чл.21 Не се допуска ловенето и унищожаването на 
полезния дивеч, пойните и други птици, събирането на яйцата им и 
повреждането на поставените за тях къщички, заслони и хранилки. 
   Глоба: до 50 лева.  
   Чл.22 /1/ Забранява се изписването на знаци, фигури, 
рисунки и надписи по стените на сградите и оградите. 
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    /2/ Не се разрешава разлепването на обяви, 
некролози, рекламни, нагледни агитационни материали, плакати, 
предизборни материали и други извън определените за целта места. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.23 Забранява се повреждането на некролози, обяви, 
реклами, афиши и други материали, поставени на определените за тази цел 
места. 
   Глоба: до 100 лева. 
   Чл.24 Забранява се събарянето, повреждането и 
разместването на табелки, пейки и съоръжения, поставени в градините, 
парковете, детските и спортните площадки и на други обществени места. 
   Глоба: до 300 лева. 
 
   Чл.25 Забранява се повреждането и промяната на 
пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръженията; на 
телефонните обществени апарати, съоръжения и кабини; на заслоните по 
спирките на обществения транспорт; на обществените чешми, уличните 
хидранти, уличните и парковите осветителни тела и съоръжения; на съдове 
за смет; на афишните съоръжения и площи, на скулптурно-декоративните 
фигури и елементи; на обществените тоалетни, сгради и огради; на 
противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, 
ограждения, съоръжения, превозни средства, както и на всякакви други 
общински имоти. 
   Глоба: от 50 до 300 лева. 
 
 
   ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
   ОСИГУРЯВАНЕ БАЗОПАСНОСТ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНАТА 
 
   Чл.26 Определените от Министъра на Вътрешните 
работи служби контролират спазването на правилата за движение от 
всички участници в движението. 
   Чл.27 Забранява се оставянето на неизправни и спрени от 
движение МПС по улиците, тротоарите, площадите, между блоковите 
пространства и зелените площи. 
   Глоба: до 50 лева. 
   Чл.28 /Отменен с Решение № 113 от 28.04.2016 год./ 
Забранява се движението на пътни превозни средства /ППС/ с животинска 
тяга без светлоотразители, фенер и предпазна престилка. 
   Глоба: до 100 лева. 
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   Чл.29 Забранява се движението на превозни средства, 
които могат да повредят и унищожат елементи на пътната настилка, 
тротоарите и зелените площи. 
   Ал.2 / нова приета с Решение № 138 от 24.06.2008 г. в сила от 
24.06.2008 година / Забранява се достъпа, паркирането и домуването на 
тежкотоварни автомобили по улиците в централната градска част. 
   Глоба: от 50 до 200 лева.  
   Чл.30 Забранява се движението на МПС, които 
замърсяват улиците със строителни материали, пръст, разтвори, отпадъци 
и др. 
   Глоба: от 50 до 200 лева. 
   Чл.31 Забранява се спирането и паркирането на превозни 
средства по тротоарите и зелените площи, съгласно Закона за движение по 
пътищата /ЗДП/. 
   Глоба: Съгласно ЗДП. 
   Чл.32 Не се допуска оставянето на непокрити отвори по 
тротоарите и улиците, представляващи опасност за пешеходците, МПС и 
ППС. 
   Чл.33 Общественият превоз на пътници се осъществява 
по утвърдената транспортна схема на общината от лицензирани 
превозвачи, като се спазват изискванията на действащата нормативна 
уредба.  
   Чл.34 Забранява се влизането в превозни средства от 
обществения транспорт на лица в нетрезво състояние и внасяне на 
предмети, създаващи опасност за живота и здравето на пътниците. 
   Глоба: до 100 лева. 
   Чл.35 Забранява се пушенето, пиенето на алкохол, ядене 
на семки и други замърсяващи обществените превозни средства продукти, 
както и извършване на действия, с които се нарушава реда и спокойствието 
в тях. 
   Глоба: до 50 лева. 
   Чл.36 /Отменен с Решение № 113 от 28.04.2016 год./ 
Превозването на домашни животни в обществения превоз да става след 
обезопасяването им. 
   Глоба: до 50 лева. 
 
    
   ГЛАВА ПЕТА 
   ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ 
ПРОЯВИ, РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ 
ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. 
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   Чл.37 /1/ Събрания, митинги и манифестации могат да се 
провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени 
организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, 
митингите и манифестациите /ЗСММ/. 
    /2/ Писменото уведомление по чл.8 от ЗСММ се 
отправя до Кмета на Общината, когато организаторът е централно 
ръководство на политическа партия или коалиция, сдружение или 
обществена организация. 
    /3/ Писменото уведомление по чл.11 от ЗСММ се 
отправя до Кмета на Общината. 
    /4/ Копие от уведомленията по чл.8 и чл.11 от 
ЗСММ се изпращат до органите на полицията. 
   Чл.38 /1/ В уведомлението за провеждане на събрание 
или митинг се посочват: пълно наименование на организатора и неговото 
седалище; точните имена и адреси на представляващите го лица, както и 
техните изборни длъжности; целта, мястото, времето на провеждане и 
предполагаемия брой на участниците. 
    /2/ В уведомлението за провеждане на 
манифестация, освен данните по предходната алинея, се посочва и пътя на 
движението й. 
   Чл.39 Организаторите на събрание, митинг или 
манифестация, разгласяват провеждането им след изтичането на 24 часа от 
уведомлението, ако в този срок не е наложена забраната по чл.12, ал.3 от 
ЗСММ. 
   Чл.40 /1/ Когато след изтичане на 24 часа от получаване 
на уведомление от даден организатор, постъпят уведомления за 
провеждане на други прояви за същото време, място и път на движение, 
съответните органи осигуряват провеждането само на проявата по първото 
уведомление. 
    /2/ Когато са постъпили уведомления от няколко 
организатори за провеждането на различни прояви в едно и също време, 
място и път на движение преди изтичането на 24 часа от постъпването на 
първото уведомление, съответните органи на общинската администрация 
съдействат за провеждане на планираните прояви в различно време или 
място. Ако съгласие не бъде постигнато органите на общинска 
администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за която 
е постъпило първото уведомление. 
   Чл.41 Организаторите на проявите по тази глава са 
длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, 
чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и 
опазването на общинските имоти от повреждане и унищожаване. 
   Чл. 42 /1/ Органите на общинската администрация, със 
съдействието на полицията, взимат необходимите мерки за нормалното 
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протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността 
на движението. 
    /2/ При нарушение на задълженията по алинея 1, 
контролните органи съставят актове на нарушителите. 
    /3/ Препис от акта за забраната по чл.12, ал.3 от 
ЗСММ се изпраща на съответните полицейски органи след изтичане на 
сроковете по чл.12, ал.4 и ал.5 от същия закон. 
   Чл.43 Разрешение за провеждане на спортни и културни 
обществени прояви на открити общински площи; извън предназначените 
за целта места /стадиони, зали, салони/ се дава от кмета на общината по 
реда и условията на тази глава, като охраната на същите се съгласува с 
органите на полицията. 
 
 
 
 
 
   ГЛАВА ШЕСТА 
   ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ 
 
   Чл.44 Противопожарната охрана се организира от 
кметствата на общината по териториален принцип. 
   Чл.45 /1/ Ръководителите на предприятия, фирми, 
сдружения, частни стопанства, учреждения и други организират и 
провеждат мероприятия, свързани с осигуряването на противопожарната 
охрана на поверените им и стопанисвани обекти в съответствие с Наредба 
№ І-209/22.11.2004 година за пожарната безопасност на обектите в 
експлоатация. 
    /2/ Гражданите са длъжни да не създават условия за 
възникване и разпространение на пожари и да участват в 
предотвратяването и гасенето им. 
   Чл.46 Ръководителите и собствениците на фирми, 
обществени организации, гражданите при извършване на ново 
строителство, даване на помещения под наем или аренда, разширения и 
реконструкции, разкриване на нови дейности са длъжни да спазват 
противопожарните строително-технически норми. Да се вземат конкретни 
мерки за осигуряване пожарната безопасност по време на строителството, 
когато се изисква издаването на строително разрешение копие от него се 
изпраща в Районна служба пожарна и аварийна безопасност /РСПАБ/ за 
контрол. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.47 Ръководителите на фирми, организации и други са 
задължени да изготвят противопожарни наредби и инструкции със 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРАЖИЦА 
 

Н А Р Е Д Б А    № 1  ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД  В ОБЩИНАТА 
 

 9 

специфични противопожарни правила за пожаро и взривоопасните 
производства, сгради, складове, машини и съоръжения. Същите се 
довеждат до знанието на длъжностните лица и гражданите за изпълнение. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.48 Длъжностните лица, отговарящи за дейностите по 
пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/ в обектите, ежегодно инструктират 
лицата, извършващи огневи работи, за което се съставя протокол. Копие от 
протокола се представя в РСПАБ. 
   Глоба: до 100 лева. 
   Чл.49 Длъжностните лица, отговарящи за дейността по 
ПАБ в обектите, ежегодно при започване на отоплителния сезон 
инструктират лицата, назначени за отговорници по безопасното използване 
на отопрителните и нагревателни уреди в обекта, за което се съставя 
протокол. Копие от протокола се представя в РСПАБ. 
   Чл.50 Газовите печки и бутилките с горим газ се 
монтират на 0,80 м от отоплителни инсталации и уреди, горими материали 
и предмети. Монтажът и първоначалното пускане се извършват от 
специалисти при строго спазване на инструкцията на предприятието-
производител. 
   Чл.51 Държавно лесничейство определя и обозначава 
места за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските 
местности, обекти за масово посещение от излетници, автотуристи и други 
граждани. На тези места се поставят указателни табели за спазване на 
противопожарните правила в горите и се оборудват противопожарни депа. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.52 Ръководителите на предприятия, организации, 
фирми и гражданите са длъжни да почистват от тревна растителност и 
горими отпадъци пространствата около сградите, съоръженията, 
складовете, фуражните площадки и други обекти, като ги изнасят на 
пожаробезопасни места. 
   Чл.53 Всеки гражданин при възникнал пожар трябва: 
    /1/ Да съобщи незабавно в РСПАБ на телефон 160. 
    /2/ Да спре или предприеме действия за спиране на 
работещите машини, агрегати и да изключи електрическия ток в горящата 
сграда /обект/. 
    /3/ Да окаже помощ на застрашените хора и 
животни. 
    /4/ Да оказва съдействие и да изпълнява 
разпорежданията на противопожарните органи. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.54 Театрални, циркови, вариатетни и други 
постановки, карнавали, увеселителни и други прояви, при които се 
използват пиротехнически средства, източници на огън, лесно запалими 
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течности или други пожароопасни материали или действия се организират 
след получаване на разрешение от РСПАБ. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.55 Ръководителите на обекти при провеждане на 
масови мероприятия със събиране на хора, допълнително извършват 
проверка на всички помещения, евакуационни пътища и изходи, като 
вземат мерки за осигуряване живота на хората и пожарната безопасност на 
сградите и помещенията. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.56 ЗАБРАНЯВА СЕ: 
   1.Паленето на огън на открито до производствени и 
жилищни сгради, навеси, складове, селскостопански постройки, 
складирани тревни фуражи, посеви и горски масиви. 
   2.При засушаване на времето или наличие на вятър 
паленето на огън в полето и на други пожароопасни места. 
   3.Използването на нестандартни и неизправни 
отоплителни и нагревателни уреди. 
   4.Използването на осветителни прибори с открит пламък 
– свещи, факли, петролни и спиртни лампи в сгради и помещения за 
масово събиране на хора, селскостопански сгради, складове, магазини и 
други. 
   5.Съхраняването на горива и лесно запалими течности в 
общите помещения – стълбища, коридори, тавани, сутерени, тераси и 
други. В собствените помещения на гражданите – горими материали и 
течности в количества по-големи от нормативно допустимите. 
   6.Да се оставят без наблюдение работещи електро и 
газонагревателни уреди и отоплителни уреди. 
   7.Едновременната работа на печка на твърдо гориво и газ 
в едно помещение. При работа на печката на твърдо гориво бутилката с газ 
да се изнася. 
   8.Използването за складиране без нормативно изискващи 
се разстояния между сградите на материали, оборудване, отпадъчен 
амбалаж, паркиране на транспортни и други технически средства и 
построяване на временни сгради и съоръжения.  
   9.В коридорите, изходите на сградите и стълбищата да се 
складират материали и оборудване, както и да се затварят и закриват с 
мебели, оборудване и други предмети евакуационните изходи, люкове, 
балкони, вътрешни пожарни кранове и ел.табла. 
   10.Изменението на функционалното предназначение и 
техническото преоборудване на помещенията без разработване на 
съответната документация, утвърдена по установения ред. Премахване на 
предвидените в проектите врати, коридори, преддверия, холове и 
вестибюли. 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРАЖИЦА 
 

Н А Р Е Д Б А    № 1  ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД  В ОБЩИНАТА 
 

 11 

   11.Експлоатация на неизправно технологично и друго 
оборудване, което може да доведе до пожари и експлозии. 
   12.Изливането на леснозапалими и горими течности в 
канализацията. 
   13.Превозването и товаро-разтоварните работи на взриво 
и пожароопасни вещества и материали да се извършва в необезопасени 
превозни средства и разтоварища. Зареждането, транспортирането и 
съхранението на леснозапалими течности в пластмасови съдове. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.57 Ръководителите на учреждения, организации и 
фирми са длъжни да оборудват обектите си с необходимите уреди и 
средства за пожарогасене. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.58 Ръководителите на учебни, културни и медицински 
заведения, на фирми, организации и заведения за масово събиране на хора 
са длъжни да разработят планове за евакуация. Периодично, но не по-
малко от два пъти в годината, плановете да се проиграват практически по 
график, съгласуван с РСПАБ. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.59 Забранява се спирането и паркирането на МПС до 
пожарни хидранти по тесни улици и пред изходите на сгради за масово 
събиране на хора, когато с това се препятства преминаването на 
противопожарни автомобили и работата на служителите на РСПАБ. 
   Глоба: до 100 лева. 
   Чл.60 Всички фирми, организации и служби, които 
извършват ремонтни дейности, свързани с временно или постоянно 
прекъсване на ел.захранването и телефонната мрежа, предварително да 
уведомяват за продължителността на тази дейност РСПАБ. 
   Глоба: до 200 лева. 
   Чл.61 Всички фирми и служби на територията на община 
Стражица са длъжни да оказват помощ с техника и хора при поискване от 
РСПАБ за гасене на пожари и ликвидиране на стихийни бедствия и 
производствени аварии. 
   Чл.62 Извършващите ремонтни работи, свързани с 
изключване на участъци от водопроводната мрежа, неизправности с 
пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации, изтичане на вода от 
пожарните водоеми или тяхното източване, са длъжни незабавно да 
уведомят РСПАБ и вземат компенсиращи мерки за осигуряване на 
пожарната безопасност в обекта. 
   Задължава се фирма „В и К” да осигурява поддържането 
на противопожарните хидранти на територията на общината – 
отремонтиране, обезпечаване и зазимяване. 
   Глоба: до 500 лева. 
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   Чл.63 За подобряване организацията за гасене и 
предотвратяване на пожари в общината към кметствата може да се 
изгражда неуниформена противопожарна охрана със средства на 
кметствата. 
 
 
   ГЛАВА СЕДМА 
   АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ 
 
   Чл.64 /1/ Лице, наказано за нарушение на тази наредба, 
което до една година от влизане в сила на наказателното постановление, 
извърши ново нарушение се наказва с глоба от 250 до 500 лева. 
    /2/ Когато повторното нарушение е свързано с 
определена професия или дейност, може да бъде наложено наказание 
лишаване от право да упражнява съответната дейност, съгласно чл.22, 
ал.3 от ЗМСМА, временно за срок от 1 до 3 месеца. 
   Чл.65 Конкретният размер на глобата за всяко отделно 
нарушение се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на 
нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние. 
   Чл.66 Установеното в тази наредба административно 
наказание се налага, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко 
наказание в друг висшестоящ нормативен акт. 
   Чл.67 /1/ Контролът по спазване разпоредбите на 
настоящата Наредба се възлага на длъжностни лица, определени със 
заповед на Кмета на Общината и на служителите на Районно полицейско 
управление /РПУ/ и РСПАБ Стражица. 
    /2/ За констатираните нарушения се съставят актове 
от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината, 
кметове на кметства, кметски наместници или упълномощени от тях лица 
или от служители на РПУ и РСПАБ Стражица. 
    2T/3/ /Изм. и доп. с Решение № 23 от 16.12.2015 
година/ Въз основа на съставените актове Кмета на Община Стражица, 
издава наказателни постановления. 
    /4/ Установяването на нарушенията, издаването, 
обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършва 
по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания 
/ЗАНН/. 
   Чл.68 При явно маловажни случаи на нарушения на 
разпоредбите на тази Наредба, овластените за това длъжностни лица могат 
да налагат наказания – глоба до 10 лева срещу квитанция. 
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   Чл.69 Независимо от административно-наказателната 
отговорност нарушителите възстановяват направените разходи за 
отстраняване на причинените материални щети. 
   Чл.70 /1/ За нарушения, извършени от малолетни лица, 
непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно 
запрещение отговарят съответно родителите, попечителите или 
настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването и/или са 
били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. 
    /2/ Административно-наказателно отговорни са и 
непълнолетните лица навършили 16 годишна възраст, когато са били в 
състояние същността и значението на извършеното и да ръководят 
постъпките си. 
   Чл.71 За нарушения, извършени при осъществяване 
дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и 
търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят 
работниците или служителите, които са ги извършили, както и 
ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. 
   Чл.72 В случаите, когато наказващия орган прецени, че 
нарушението, за което е образувано административно-наказателно 
производство, съставлява престъпление по Наказателния кодекс /НК/, 
наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се 
прекратява и събраните материали се изпращат на съответния Районен 
прокурор. 
 
 
 
   ГЛАВА ОСМА 
   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
   § 1 Тази Наредба се издава на основание чл.22, ал.1 ат 
ЗМСМА и е приета с Решение № 490/29.03.2006 година на Общински 
съвет – Стражица, допълнена с Решение № 511/07.04.2006 година. 
   §2 Организация на търговската дейност на територията 
на Общината се осъществява по реда на Наредба за търговската дейност, 
приета с Решение № 127/06.10.2000 година. 
   § 3 Настоящата Наредба влиза в сила от 10.04.2006 
година. 
   § 4 Тази Наредба отменя Наредба № 1 за опазване 
обществения ред, държавната, общинската, частната собственост и 
околната среда в общината, приета с Решение № 31/29.12.1999 година на 
Общински съвет – Стражица. 
 


