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НАРЕДБА №1
ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
І.

ІІ.
ІІІ.
ІV.
V.
VІ.
VІІ.

Общи положения
Опазване на обществения ред и осигуряване почивката и спокойствието на
гражданите
Опазване на собствеността
Осигуряване безопасност и организация на движението в общината
Провеждане на масови обществени прояви. Ред и условия за провеждане
на събрания, митинги и други обществени прояви
Административно-наказателни разпоредби
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.
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(1) На територията на община Стражица се забранява създаването на
шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради,
включително за религиозни, политически, производствени, промишлени,
строително-монтажни и ремонтни дейности в работни дни и почивни/ празнични
в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, освен в случаите на
съгласие на засегнатите обитатели.
Глоба: до 200 лева.
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(2) На територията на община Стражица се забранява създаването на
шум, който нарушава обществения ред или спокойствието на гражданите на
обществени места в периода от 22.00 до 08.00 часа.
Глоба: до 200 лева.
Чл.4 Забранява се извършването на демонстративни маневри от водачите
на МПС, организиране и/или участие в нерегламентирани състезания с МПС на
територията на община Стражица.
Глоба: до 200 лева.
Чл.5 Забранява се деца, ненавършили 14 години, да пребивават в
обществени места след 20:00 часа и деца, навършили 14 години, но ненавършили
18 години, да пребивават в обществени места след 22:00 часа, освен когато са
придружени от родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за
непълнолетни на друго правно основание или пълнолетно дееспособно лице,
снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител,
настойник и лица, полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание.
При нарушение се прилага чл.45 от Закона за закрила на детето и Закона за
административните нарушения и наказания.
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 Забранява се носенето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на
други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило
обществения ред, живота и здравето на гражданите при провеждането на
спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както и сватбени,
семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти.
Глоба: от 50 до 200 лева.
Чл.8 Забранява се провеждането на хазартни игри на обществени места
и/или с участие на малолетни и непълнолетни в тях.
Глоба: от 50 до 200 лева.
Чл.9 Кметът на Общината може да разреши употребата на пиротехнически
средства при значими национални и местни празници и събития, след
уведомяване на органите на МВР.
Чл.10 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.11 Забранява се настаняването на повече от 10 пчелни семейства в
урегулираните поземлени имоти, при несъгласие от страна на съседите. При
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настаняването на пчелните семейства да се спазват разстоянията по чл. 13 от
Закона за пчеларството.
Глоба: до 200 лева.
Чл.12 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.13 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.
Чл. 14 Забранява се употребата на алкохол на публични места, паркове,
градинки, училищни дворове, дворове на детски градини, детски площадки,
когато с това се нарушава обществения ред и се застрашава живота и здравето на
гражданите.
Глоба: до 100 лв.
Чл. 15 Забранява се къпането в открити водни площи, за които няма
специално разрешение за това.
Глоба: от 50 до 200 лева.

ГЛАВА ТРЕТА
ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл.16 Забранява се отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в
шахти на подземни ЕЛ, ВИК и слаботокови мрежи, без писмено разрешение на
органите и организациите, които ги стопанисват.
Глоба: от 50 до 200 лева.
Чл.17 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.18 /1/ Забранява се изписването на знаци, фигури, рисунки и надписи
по стените на сградите и оградите.
/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.
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Чл.19 Забранява се повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и
други материали, поставени на определените за тази цел места.
Глоба: до 100 лева.
Чл.20 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.21 Забранява се повреждането и промяната на пътните, тротоарните,
градинските и паркови настилки и съоръженията, 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.
Чл. 22 Забранява се хвърлянето на угарки, кибритени, цигарени кутии и
други книжни отпадъци, пластмасови чаши, отпадъци от семки, ядки, плодове и
други битови отпадъци, извън определените за целта места.
Глоба: до 50 лева
Чл. 23 Забранява се паленето на огън на открито на места за обществено
ползване, освен на разрешените за това места и/или в случаите на получено
разрешение по установения ред.
Глоба: до 200 лева

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОСИГУРЯВАНЕ БАЗОПАСНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНАТА
Чл.24 Определените от Министъра на Вътрешните работи служби
контролират спазването на правилата за движение от всички участници в
движението.
Чл.25 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.26 (1) Забранява се движението на превозни средства, които могат да
повредят и унищожат елементи на пътната настилка, тротоарите и зелените
площи.
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(2) Забранява се достъпа, паркирането и домуването
тежкотоварни автомобили по улиците в централната градска част.

на

Глоба: от 50 до 200 лева.
Чл.27 Забранява се движението на МПС, които замърсяват улиците със
строителни материали, пръст, разтвори, отпадъци и др.
Глоба: от 50 до 200 лева.
Чл.28 Забранява се спирането и паркирането на превозни средства по
тротоарите и зелените площи, съгласно Закона за движение по пътищата /ЗДП/.
Глоба: Съгласно ЗДП.
Чл.29 Не се допуска оставянето на непокрити отвори по тротоарите и
улиците, представляващи опасност за пешеходците, МПС и ППС.
Чл.30 Общественият превоз на пътници се осъществява по утвърдената
транспортна схема на общината от лицензирани превозвачи, като се спазват
изискванията на действащата нормативна уредба.
Чл.31 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.

ГЛАВА ПЕТА
ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ, РЕД И
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ
ПРОЯВИ.
Чл.32 /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.33 /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.
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/2/ В уведомлението за провеждане на манифестация, освен данните по
предходната алинея, се посочва и пътя на движението й.
Чл.34 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.35 /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.36 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. 37 /1/ Органите на общинската администрация, със съдействието на
полицията, взимат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата,
осигуряване на обществения ред и безопасността на движението.
/2/ При нарушение от граждани и длъжностни лица на установения ред и
гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги или
манифестации се наказват с глоба, съгласно ЗСММ.
/3/ За провеждането или непровеждането на събранието, митинга или
манифестацията кметът на общината, съответно кметът на кметството,
уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните
работи.
Чл.38 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
АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.39 /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
определена професия или дейност, съгласно чл.22 от ЗМСМА.
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Чл.40 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.41 Установеното в тази наредба административно наказание се налага,
ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг
висшестоящ нормативен акт.
Чл.42 /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 управление на МВР /РУ/ и РС ПБЗН 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 РУ на МВР и
РСПБЗН Стражица.
/3/ 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.43 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.
Чл.44 Независимо от административно-наказателната отговорност
нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на
причинените материални щети.
Чл.45 /1/ За административни нарушения, извършени от малолетни лица,
непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение
отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които
съзнателно са допуснали извършването им.
/2/ Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните лица
навършили 16 годишна възраст, но не са навършили 18 години, когато са могли
да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят
постъпките си.
Чл.46 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.47 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.
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ПРОЕКТ!
ГЛАВА СЕДМА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и е приета
с Решение № ………………… година на Общински съвет – Стражица.
§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, последно изм. и доп. с Решение № 631/28.07.2011 г.
§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от .................година.
§4. Тази Наредба отменя Наредба № 1 за опазване обществения ред в
общината, приета с Решение № 490/29.03.2006 година на Общински съвет –
Стражица.
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