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Глава първа 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1 ал.1 С настоящата Наредбата се уреждат редът, условията и изискванията за 

спазване на обществения ред, обществените отношения и безопасност на движението, както и 

въпросите за местните изисквания, ограничения и забрани, свързани с движението на 

превозните средства и ползването на площи на територията на Община Гълъбово, с оглед 

осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и защита на техните права и 

сигурност. 

Ал.2 Наредбата има действие и е задължителна за всички физически и юридически 

лица, живеещи, извършващи дейност или пребиваващи на територията на общината. 

Ал.3 С настоящата Наредба се уреждат обществените отношения, неуредени изрично 

от други нормативни актове. 
 

Глава втора 
 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 
 

Чл.2 На обществени места, улици, паркинги, паркове, стадиони, културни и спортни 

зали, кооперативни пазари, вътрешноквартални градини и в предназначени за общо ползване 

части от сгради, се ЗАБРАНЯВА: 

1. Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства. 

2 Хвърлянето на отпадъци, бомбички и други запалителни материали. 

3. Създаване на шум, включително шумното товарене, разтоварване, форсиране на 

двигателя, изнасяне за реклама с външни високоговорители по всяко време на денонощието, 

което нарушава стокойствието на гражданите. 

4. Извършването на непристойни и скандални действия, с които се нарушава 

обществения ред и морал. 

5. Просията по улици, площади, паркове и други обществени места. 

6. Всички видове хазартни игри на обществени места – улици, площади, паркове и др., 

освен в лицензираните игрални зали. 

7. Извеждането на кучета без повод и на кучета с агресивен нрав без наморник. 

Чл.3 Не се разрешава извън определените за целта места: 

1. Къпането в напоителна канали, водоеми и нерегламентирани за целта места, 

съоръжения и водни басейни. 

2. Карането на велосипеди, кънки и шейни по тротоарите. 

Чл.4 ал.1 Родителите и настойниците на малолетни, които притежават и управляват 

велосипеди, да упражняват контрол върху тяхното поведение като участници в движението. 

Ал.2 Родители, попечители и настойници на малолетни и непълнолетни лица се 

задължават да упражняват контрол върху тяхното поведение и посещението им в питейни, 

увеселителни и развлекателни заведения за времето от 22.00 до 05.00 часа за периода от 01.09. 

до 31.05. и от 23.00 до 05.00 часа за периода от 01.06. до 31.08. 

Чл.5 ал.1 ЗАБРАНЯВА СЕ поставянето на павилиони, гаражи, открити щандове и др. за 

нуждите на търговията, битовото обслужване и информацията по тротоарите, в градините, 

парковете и други свободни обществени и междублокови пространства без разрешение на 

техническите органи на общината, и договори с общината с определен предмет на дейност, 

съгласувано с органите на безопасността на движението и районната противопожарна служба. 

Ал.2 Построяването на естради и палатки по улиците, площадите и други обществени 

места за провеждането на лични тържества и други събирания на лица без писмено 

разрешение на кмета /кметския наместник/ на населеното място. 
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Ал.3 Отглеждането на домашни животни в района на централната градска част и 

изградените жилищни комплекси 
Чл.6 Зареждането на магазините със стоки става директно от превозното средство в 

магазинните помещения и складое, без престояване на стоките по тротоарите и уличните 

платна, в часове и по маршрути, определени от кметовете на населените места. По същия ред 

става и извозването на освободения амбалаж. 

Чл.7 ал.1 ЗАБРАНЯВА СЕ: 

1. Продажба и сервиране на алкохолни напитки на лица до 18- годишна възраст. 

2. Продажба на цигари на лица до 18-годишна възраст. 

3. Продажба и сервиране на алкохол на лица в нетрезво състояние. 

4. На лица до 18-годишна възраст да посещават питейни и развлекателни заведения от 

22.00 до 05.00 часа за периода от 01.09. до 31.05. и от 23.00 до 05.00 часа за периода от 01.06. 

до 31.08. 

Ал.2 ЗАБРАНЯВА СЕ продажбата на тютюн и тютюневи изделия и други упойващи 

вещества на малолетни и непълнолетни на територията на детски, учебни и здравни заведения, 

както и в търговски обекти, отстояващи до 200 м от тях. 

Ал.3 ЗАБРАНЯВА СЕ носенето на огнестрелно оръжие в питейни и увеселителни 

заведения, на политически, спортни, синдикални, културни мероприятия и при и след 

употреба на алкохол. 

Ал.4. /отм. с реш. №55/15.03.2016г. на АС гр. Стара Загора, в сила от 07.04.2016г./ 
ЗАБРАНЯВА СЕ допускането и престоя на малолетни и непълнолетни лица без придружител 

в дискотеки, сладкарници, клубове, компютърни зали, други заведения за хранене и 

развлечения и обществени места след 22.00 часа, за периода 15.09. до 15.06. и след 23.00 часа 

за периода от 15.06. до 15.09. 

Чл.8 Ал.1 При необходимост за задоволяване на битовите потребности, дейностите по 

предходната алинея могат да се извършват само в часовете от 8.00 до 12.00 и от 16.00 до 22.00 

часа. 

Ал.2 При тържества, уреждани в домовете, във връзка със сключване на брак, рождени 

и имени дни и др., високото пеене, свирене и други, могат да продължат до 24.00 часа. 

Ал.3 Изтърсването и изтупването на вещи в часовете от 12.00 до 16.00 и от 22.00 до 

8.00 часа. 

Ал.4 В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, 

осигуряващи нормална акустична обстановка, свиренето на музикални инструменти и пеенето 

с цел обучение, репетиции, преподавателска дейност, любителско музициране, както и 

ползването на озвучителни уредби, може да става само в часовете от 9.00 до 12.00 часа и от 

16.00 до 19.00 часа. 

Ал.5 Забранява се поставянето на озвучителни и музикални уредби извън закритите 

помещения, както причиняване на шум в резултат на дейността на заведенията за хранене и 

развлечение, с който се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите. 

Ал.6 Работното време на търговските обекти се определя със заповед на Кмета и се 

вписва в разрешителното за ползване. 

Чл.9 ал.1 Живущите в етажната собственост са длъжни да: 

1. Поддържат осветителната, звънчевата и асансьорната инсталация. 

2. Да поддържат в изправност решетките и капаците на избините помещения, улуците 

и водосточните тръби към улиците, мазилките и прозорците, както и да не допускат 

поставянето на неукрепени предмети по парапетите на балконите, на прозорците и фасадата, 

за да не се създава опасност за преминаващите. 

3. Да поддържат сградният фонд, на който са съсобственици 

4. Да не изменят конструкцията в собствеността си, освен след одобрен проект 
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Чл.10 Собствените или лицата, които управляват строежите, сградите или обособени 

части от тях и поземлените имоти са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в 

изискващия се вид. 

Чл.11 /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ на лицата по чл.10 да изграждат неподходящи по 

местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, 

селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения и 

насаждения. 

Ал.2 Забранява се на лицата по чл.10 и живущите в етажната собственост да извършват 

дейности, които застрашават сигурността на движението, здравеопазването, хигиената, 

естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите в сградите или обособени части от тях, 

строежите и поземлените имоти. 
 

Глава трета 
 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И ДРУГИ МАСОВИ 

ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ 
 

Чл.12 За свикване на събрание или митинг на открито, организаторите, най-малко 48 

/четиридесет и осем/ часа преди началото му, писмено уведомяват общината като посочват 

организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга, и след като получат 

разрешение, имат право да разгласяват обявата в посоченото време. 

Чл.13 За провеждане на манифестация или шествие се изисква спазване на условията по 

предходния член, като срока за уведомяване на общината е най-малко 5 /пет/ дни 

предварително и се изисква посочване на началнияь и крайния пункт, маршрута, броя и вида 

на транспортните средства, ако се използват такива. При спешни случаи се спазва срока по 

чл.12. 

Чл.14 Ако са постъпили уведомления за провеждане на обществени прояви от различни 

организации за едно и също време, място, маршрут или с пресичащи се маршрути, Кметът на 

общината, съдейства за постигане на съгласие между организаторите и ако такова не се 

постигне и се прецени, че съществува опастност от конфликт при провеждане на проявите, 

има право да разреши само едно от мероприятията по своя преценка. 

Чл.15 Организаторът на обществена проява е длъжен: 

1. Да не допуска нарушаване на правата и свободите на гражданите; 

2. Да осигурява спазването на обществения ред; 

3. Да осигурява спазването на частното и общественото имущество; 

4. Да не допуска замърсяване на мястото и по маршрута на провежданото 

мероприятие; 

5. Да не допуска повреждане на тревни площи и друга растителност. 

Чл.16 Кметът на общината съвместно с РПУ да вземат мерки за нормалното протичане 

на обществената проява и вземе мерки за спазване на безопастността на движението и 

промяна в организацията, ако това се налага, за което своевременно уведомява населението по 

местните средства за масова информация. 

Чл.17 ал.1 Препис от Акта за забрана на обществената проява, произтичаща от Закона 

за събранията, митингите и манифестациите в определените от същия Закон срокове, се 

изпраща от общината в РПУ за изпълнение. 

Ал.2 РПУ привежда в изпълнение акта за забрана на обществената проява, съгласно 

предходната алинея или писмено разпореждане на Кмета на общината за прекратяването й, 

когато не е организирана или не се провежда при условията и по реда, установени от Закона за 

събранията, митингите и манифестациите. 
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Чл.18 При провеждане на масови спортни прояви, концерти, фестивали и други 

подобни, организаторът се задължава: 

1. Да съгласува провеждането им по време и място с общината, като задължително 

трябва да притежава нейното писмено разрешение; 

2. Да осигури охрана на участниците и публиката срещу използване на взривоопасни, 

огнеопасни и задимяващи средства, както и внасянето на предмети, създаващи опастност за 

здравето и живота на гражданите, като вериги, боксове, палки и други подобни; 

3. Да не допуска внасянето и употреба на алкохолни напитки, както и присъствието на 

лица в нетрезво състояние. 
 

Глава четвърта 
 

ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 
 

Чл.19  ал.1 ЗАБРАНЯВА СЕ: 

1. Да се паркират моторни превозни средства, ремаркета и селскостопански машини на 

детски или спортни площадки или на зелени площи, както и на тротоар, на който не е 

разрешено паркирането, както и на места, затрудняващи движението на пешеходци и превозни 

средства и създаващи условия за произшедствия. 

2. Да се паркира моторно превозно средство, което е негодно, разкомплектовано, 

катастрофирало, със значителни повреди или снето от отчет /без регистрационни номера/ по 

тротоарите, улиците, площадите, откритите улични и извънулични паркинги, кооперативния 

пазар. 

3. Да се завземат, ограждат и поставят съоръжения на част от улиците, площадите, 

алеите в жилищните комплекси и откритите паркинги, за паркиране на лично моторно 

средство. 

Ал.2 Спрените от движение лични моторни превозни средства могат да се паркират в 

гаражи, дворната част на индивидуални парцели, както и в обособените за тази цел 

обществени паркинги. 

Ал.3 Забранява се движението по улиците на населените места в Общината на файтони 

и каруци, ако животните не са осигурени с подопашни престилки и липсват регистрационни 

номера и светлоотразители. 

Чл.20 ал.1 Органите на Общината със съдействието на органите на полицията 

установяват личните моторни превозни средства, паркирани в нарушение на забраните по 

чл.19. При констатиране на нарушения, независимо от наложеното наказание, същите органи 

предписват на собственика в 14 дневен срок да премести моторното превозно средство на 

място, където е разрешено паркирането, съответно да направи постъпки пред КАТ за снемане 

от отчет по установения ред и да го предаде на съответното специализирано предприятие. 

Ал.2 Ако собственикът не изпълни предписанието по предходната алинея, органите на 

Общината съставят констативен акт и въз основа на заповед на Кмета на Общината и със 

съдействието на КАТ преместват превозното средство за сметка на собственика и го предават 

на: 

1. Предприятие, стопансващо охраняем паркинг, когато превозното средство е годно, 

но е спряно от движение. 

2. Съответното специализирано предприятие – когато превозното средство е негодно, 

разкомплектовано или катастрофирало със значителни повреди. 

Ал.3 Предходната алинея се прилага и когато собственикът е неизвестен и макар и 

известен, поради дълготрайно отсъствие и други причини не може да му бъде връчено 

предписанието по алинея първа. В този случай към констативния протокол се прилагат 

документи, които установяват извършените действия по издирването на собственика. 
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Чл.21 Поддържането на улиците, пътните и тротоарните настилки, мостовете, подлезите, 

надлезите, инсталационните колектори съоръжения и техните принадлежности, обществените 

тоалетни, уличните, тротоарните и зимните шахти се извършва от собствениците – съответно 

от учрежденията, фирмите, стопанските и обществените организации, които ги стопансват. 

Чл.22 ал. 1 ЗАБРАНЯВА СЕ: 

1. Стоварването по тротоарите и уличните платна на варов разтвор, сгурия и други 

строителни материали се разрешава само чрез разрешение за строеж ако това е предвидено в 

проекта за ПОИС 

2. Влизането и извършването на строителноремонтни работи в инсталационните 

колектори без писмено разрешение от организацията, стопанисваща колекторите. 

3. Снижаването на бордюрите за осигуряване на удобен подход за моторни превозни 

средства към гаражите и дворовете на сградите без разрешение на компетентния орган на 

Общината. 

4. Поставянето върху тротоарите на всякакви предмети, създаващи затруднения за 

движението на пешеходците, освен със специално разрешение на компетентните органи. 

5. Ползването на съоръжения по детски площадки и детски заведения от лица над 14 

годишна възраст. 

6. Движението на превозни средства с вериги или с железни грайфери по асфалтирани 

улици в населените места и по пътищата от четвъртокласната пътна мрежа. При важни и 

специални мероприятия се взема писмена разрешение от кмета /кметския наместник/ на 

населеното място. 

7. Движението в централната зона на град Гълъбово, определена със забранителни 

знаци и указателни табели на превозни средства с изключение на специалните автомобили и 

тези с пропуски, издадени от кмета на общината. 

8. Преминаването на МПС, превозващи опасни товари, през територията на населените 

места. Движението им се разрешава по обиколните транспортни артерии или маршрут, 

определен от компетентните органи. 

Ал.2 Отсичането на дърветата става по реда и при условията на специлните 

нормативни актове. 

Чл. 23 ал.1. При превозването на товари масата на натовареното пътно превозно 

средство не трябва да надвишава допустимата максимална маса, отразена в свидетелството му 

за регистрация. 

Ал.2. Товарите,които могат да бъдат разпилени, както и тези, които блестят и създават 

опасност от заслепяване, трябва да бъдат покрити. 

Ал.3 Когато товарът излиза отстрани на най- издадената част от превозното средство с 

повече от 0,20 метра, а отпред или отзад- с повече от 1 метър, товарът се обозначава с червен 

флаг, а при движение през нощта- с бял светлоотразител или с бяла светлина отпред и с червен 

светлоотразител или с червена светлина отзад. 

Чл.24. Когато по време на превозването товарът падне изцяло или частично на пътя, 

водачът е длъжен да вземе необходимите мерки за сигнализиране на товара и на пътното 

превозно средство и за почистване на пътното платно.   

Чл.25. Паркирането на превозно средство, което превозва опасен товар, се извършва 

само на паркинги, определени за тази цел, а когато няма такива- извън платното за движение, 

най- малко 200 метра от населеното място или от обозначена вододайна зона. 

Чл.26. На водача на пътно превозно средство, което е извънгабаритно или превозва 

опасен товар, е забранено да престоява на платното за движение и да се движи при намалена 

видимост под 50 метра. 
Чл.27 ал.1 Повредите на уличните платна и тротоарите, с което се застрашава 

сигурността на движението, незабавно се обезопасяват от общинската администрация с 

необходимата сигнализация и се отстраняват своевременно. 
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Ал.2 Забранява се движението и паркирането на МПС при зареждането на търговски и 

строителни обекти по тротоари, градинки и паркове. 

Ал. 3 Забранява се паркирането и престояването на МПС пред пешеходните зони, 

детски площадки, алеи, озеленени площи, тротоари с ширина по-малка от 1,5 м и пред 

съдовете за смет 

Ал.4 При отваряне на зимнични, тротоарни и улични шахти същите се обезопасяват 

чрез ограждане и съответна сигнализация от лицата и организацията, които са ги отворили. 

Ал.5 Изграждането и ремонтите на обекти от ниското и подземното строителство от 

обществени организации и граждани, свързани с разкопаване на улични платна и тротоари се 

извършва по реда и при условията на инструкцията за създаване и поддържане на кадастрални 

планове на подземните проводи и съоръжения, координация и контрол на ниското подземно 

строителство и процеса на проектирането, строителството и поддържането на територията на 

Общината. Разрешенията за строеж се издават от общинските органи. Те дават разрешение за 

записване на изградените проводи след геодезичното им заснемане. 

Чл.28 Забранява се паркирането на товарни автомобили с товароносимост над 3,5 тона 

и на автобуси с над 22 пътникоместа по улиците на населените места в общината. Посочените 

по- горе МПС паркират на определените за целта паркинги. 

Чл.29 Забранено е паркирането на МПС на места, обозначени за служебно ползване, 

освен за автомобили, определени от ползвателя. 

Чл.30 ал.1 Престоят и паркирането са забранени: 

1. На място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението 

и за почистването или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал; 

2. До престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението; 

3. В тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с 

ограничена видимост; 

4. На пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, не по-малко от 5 метра 

преди тях. 

Ал.2 Освен в посочените в ал.1 случаи паркирането е забранено: 

1. Пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други 

места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства; 

2. На платното за движение и на тротоара, непосредствено пред входовете на 

жилищните сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; 

3. На спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на 

пътници. 

Чл.31 При превозване на пътници водачът е длъжен: 

1. Да извършва превоза само с предназначени за това превозни средства съобразно 

товароносимостта, отразена в свидетелството за регистрация; 

2. Да затваря вратите на автобуса преди потегляне и да не ги отваря по време на 

движение; 

3. Да постави на превозното средство отпред и отзад опознавателен знак “Деца!” при 

превозване на организирана група деца. Това изискване не се отнася за пътнити превозни 

средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. 

Чл. 32 На пътниците е забранено: 

1. Да пътуват в моторно превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници, 

с облекло и вещи, включително и домашни животни, които могат да замърсят или да наранят 

другите пътници; 

2. Да изхвърлят или да разпиляват предмети или вещества, които създават опасност за 

движението или замърсяват пътя или околната среда. 
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Чл.33 ал.1 Фирмите, юридическите и физическите лица, обществените организации, 

гражданите и други инвеститори, строители, търговци и прочие, на основание чл.22 ал.3 от 

ЗМСМА заплащат на Общината глоба за следните случаи: 

1. Когато започнат разкопаване на улици и площади, зелени и др.обществени площи /с 

изключение на аварийните случаи/, без да са получили изискващите се съгласувания и 

разрешения. 

2. Когато отсичането на дървета не е извършено по реда и при условията на 

специалните нормативни актове. 

3. Когато при разкопаване на улици, площади, зелени и др.обществени площи не се 

извършват възстановителните работи или не се отстраняват проявени скрити дефекти на 

извършените възстановителни работи в срок, определен от Общината.  

4. Когато при извършването на строителномонтажни, траспортни, търговски и други 

дейности допускат да бъдат замърсени и повредени благоустройствени фондове. 

Ал. 2 Задължават се фирмите, почистващи улиците и съоръженията при зимни условия, 

приоритетно да обработват главната улична мрежа. 

Ал.3 Длъжностните лица, отговорни за прибирането на снега, сметта и за изправността 

на водопроводни и канализационни инсталации, които не са организирали почистването на 

улиците, площадките, спирките, както не са и отстранили своевременно повредите по 

инсталациите, се наказват с глоба. 

Ал.4 Родителите възстановяват нанесените щети върху училищна и др.публична 

собственост от техните деца. 

 

Глава пета 
 

ГАРАНТИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА  

И ТРОТОАРИТЕ 
 

Чл.34 ал.1 Извършването на строителни и ремонтни работи по улиците, тротоарите, 

прилежащите към тях парцели и в общите площи, започват след разрешение от общ. Дирекция 

ТСУСРИ и съгласувано с КАТ. 

Ал.2 При строителство на административни, производствени и жилищни сгради се 

представя Проект за организация и изпълнение на строителните работи. 

Ал.3 За  обекти, прилежащи или засягащи първокласната мрежа се представя и Проект 

за временна организация на движението на МПС и пешеходци по време на строителството. 

Ал.4 Забранява се престоя на фургони и специализиран превоз извън границите на 

строителния обект, определени и съгласувани с плана за организация на строителството. 

Чл.35 ал.1 Прокопаването на улични платна, тротоари или зелени площи за ново 

строителство, ремонт или авария се извършва по реда , упоменат в чл.34. 

Ал.2 При издаването на разрешения за прокопаване по ал.1 заинтересованите лица или 

фирми внасят депозит. Същият се връща при изпълнение на обекта с необходимото качество 

като се удържат 10% от него за вторични ремонти през гаранционния срок, определен от ЗУТ. 

Ал.3 Депозитът не се връща  при некачествени възстановителни работи. 

Ал.4 Определят се следните видове депозит: 

1. За зелени тревни площи – 2 лв./м
2 

2. За базалтова настилка – 20 лв./м
2 

3. За асфалтова настилка- 40 лв./м
2 

4. За бетонова настилка- 23 лв./м
2 

5. За каменни плочи върху бетон- 25 лв./м
2 

Ал.5 Срокове за възстановяване след аварийни ремонти: 
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1. За зелени площи- 7 дни 

2. За базалт- 20 дни 

3. За асфалтова настилка- 20 дни 

4. За бетон- 20 дни 

5. За каменни плочи- 20 дни  

Ал.6 При необходимост ремонтно възстановителни работи се извършват без 

разрешение от общината. Предприятията, които експлоатират аварийните съоръжения, 

уведомяват писмено общината в 3 дневен срок от започването на ремонтните дейности. 

Ал.7 Размера на депозита се определя въз основа на проекта от дирекция ТСУСРИ. 

Ал.8 Депозитът се връща частично за съответното количество възстановена настилка, 

но само ако съответния вид настилка е завършена в целия си обем. 

Чл.36 Задължава се “ВиК” да отстранява всички течове по улици, тротоари, зелени 

площи, които са предпоставка за произшествия в срок от 3 дни. 

Чл.37 Извършителят по предходните чл.35 и чл.36 е задължен да поставя, поддържа и 

премахва сигнализацията по временната организация на движение. 

Чл.38 Допуска се поставянето на рекамни плакати, мигащи светлини по тротоарите и 

зелените площи на места, където не се затруднява видимостта или възприемането на пътните 

знаци. Ситуационното определяне на горните места да става от специализираните общински 

органи. 
  

Глава шеста 
 

ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ 
 

Чл.39 ал.1 Когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно, 

водачът на нерелсовото превозно средство от редовните линии за обществен превоз на 

пътници е длъжен да спира на това уширение, а когато такова няма, да спира възможно най- 

близо до границата на платното за движение. 

Ал.2 Водачът на пътното превозно средство от редовните линии за обществен превоз 

на пътници е длъжен да осигурява възможност за безопасното качване и слизане на 

пътниците. 

Ал.3 Качването на пътниците в превозното средство от редовните линии за обществен 

превоз на пътници и слизането от него е разрешено само на спирките, когато превозното 

средство е неподвижно. 
Чл.40 На спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на 

пътници други пътни превозни средства могат да спират за слизане или качване на пътници, 

само ако не пречат на превозните средства, за които е предназначена спирката. Престоят на 

таксиметрови автомобили с цел очакване на пътници е забранен. 

Чл.41 Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до дясната 

граница на платното за движение. 

Чл. 42 На водача на велосипед е забранено: 

1. Да се вижи успоредно на друг велосипед; 

2. Да управлява, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождова педалите; 

3. Да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се 

движи зад него; 

4. Да бъде теглен от друго превозно средство; 

5. Да управлява велосипед по площите, предназначени за движение само на пешеходци. 

Тази забрана не се отнася за децата велосипедисти до 12- годишна възраст.  

Чл.43 Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни и на стада 

са длъжни: 
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1. Да карат или водят превозното средство или животнити в най- дясната част на 

платното; 

2. Да карат или водят пътните превозни средства в колона не повече от две 

непосредствено едно след друго; 

3. При езда да не водят повече от едно животно отстрани и да не се движат успоредно с 

друг ездач; 

4. Да не превеждат животни през пътя, ако това застрашава безопасността на 

движението; 

5. При движение с кучета по банкетите и тротоарите в населените места да водят 

животните на къс повод. 

Чл.44 На водача на животни е забранено да ги оставя без надзор в обхвата на пътя и в 

близост до него. 
 

Глава седма 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.45 Ал.1 Контролът по изпълнение на Наредбата се възлага на: 

1. Кметовете на населени места на основание чл.22 и чл.44 от ЗМСМА. 

2. Началника на РПУ – град Гълъбово и полицията по договор към Общината /ПДО/. 

3. Общинска комисия по сигурността. 

 Ал.2 Кметът на Общината определя длъжностните лица, които издават предписания и 

съставят актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба. 

 Ал.3 Длъжностните лица по предходната алинея от настоящата Наредба, при 

неизпълнение на задълженията им, се санкционират по чл.31 от ЗАНН. 

Чл.46 Ал.1 Полицията по договор към Общината /ПОД/ е част от щата на РПУ – град 

Гълъбово и изпълнява своята дейност по Наредба №1 на територията на Община Гълъбово, 

съвместно с ръководството на Общината. 

Ал.2 Дейността на ПДО се основава на строго спазване на действащото 

законодателство. 

Ал.3 Указанията и разпоредбите, издадени в границите на неговата компетентност, са 

задължителни за гражданите и организациите. 

Ал.4 Длъжностните лица във всички организации и гражданите оказват съдействие на 

ПДО при изпълнение на нейните задачи. 

Ал.5 За нарушения, извършени при осъществяване дейността на фирми, предприятия, 

учреждения и организации, отговорят ръководителите и служтелите, които са наредили или 

допуснали да бъдат извършени. 

Ал.6 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления става по реда, определен от ЗАНН. 

Ал.7 За непосещение на учебните занятия от учениците до 16-годишна възраст, 

родителите се глобяват съгласно Правилника за приложение на ЗНП. 

Чл.47 Ал.1 Необходимите финансови средства по издръжката и осъществяване на 

дейността на специализираното полицейско звено се осигуряват от бюджета на Общината. 

Ал.2 Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината. 

Ал.3 В случаите, когато наказващият орган прецени, че нарушението, за което е 

образувано административно-наказателно производство съставлява престъпление по чл.174 

“а” от НК, наказателно постановление не се издава, а образуваната преписка се изпраща на 

съответния Районен прокурор. 

Чл.48 При констатиране на нарушения на разпоредбите от тази Наредба, контролните 

органи налагат глоби и съставят актове на виновните физически и юридически лица. 
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Чл.49 Ал.1 На нарушителите на тази Наредба се налага парична глоба в размерите, 

предвидени в чл.22 ал.4 от ЗМСМА. 

Ал.2 Размерът на глобата се определя от наказващия орган, съобразно тежестта на 

нарушението и степента на виновност на нарушителя. 

Ал.3 Административно наказание се налага, ако за конкретното нарушение не е 

предвидено по-тежко наказание по друг действащ закон на Република България. 

Чл.50 ал.1 За явно маловажни случаи на нарушения, установени при извършването им, 

контролните органи налагат на място, срещу квитанция, глоба в размер на до 10 лв. 

Ал.2 За маловажни случаи на нарушение, установени при извършването им, 

контролните органи налагат на местонарушениеето глоби в размер от 10 до 50 лв. За 

наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган 

и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на 

глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати 

глобата, и се изпраща на финансовия орган на Общинската администрация за изпълнение. На 

нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. 

Ал.3 Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за 

нарушението се съставя акт, съгласно разпоредбите на ЗАНН. 

Ал.4 На нарушителите на Наредбата могат да се налагат наказания глоба в размер до 5 

000 лв., а за едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер до 

50 000 лв. 

Чл.51 ал.1 Въз основа на акт, съставен от длъжностните лица по чл.45 ал.2, Кметът на 

общината или определен от него заместник, издава наказателни постановления;  

Ал.2 Административно наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН 

Чл.52 ал.1 Физическите лица и ръководителите на юридическите лица, които при 

извършване на съответната дейност – инвеститорска, строителна, транспортна, търговска, 

производствена или друга, допуснат да бъдат замърсени, повредени или унищожени 

благоустройствени фондове, се наказват с глоба в размерите, предвидени в чл.22 ал.4 от 

ЗМСМА. 

Ал.2 Когато при упражняване на дейност се допуска повторно нарушаване на 

разпоредбите от тази Наредба, нарушителите се лишават от право да упражняват дейността си 

за срок от 1 месец до 2 години. 

Ал.3 Ръководителите на стопански предприятия, фирми, учреждения, заведения и 

организации са отговорни с виновните за деянието работници и служители, ако са допуснали 

нарушение на разпоредбите от тази Наредба. 

Чл.53 Живущите на етажни собствености , собствениците или наемателите на 

еднофамилни жилища, които не са организирали и извършили своевременно почистване на 

сняг, лед, ледени висулки, битови, строителни и др.отпадъци на сградите и прилежащите им 

територии, се наказват с глоба в размерите, предвидени в чл.22 ал.4 от ЗМСМА. 

Чл.54 Физическите лица или ръководителите на юридическите лица, както и живущите 

на етажни собствености и собствениците или наемателите на еднофамилни жилища, на които 

са наложени административни наказания, могат да ги обжалват по реда, предвиден в ЗАНН. 
 

 

Глава осма 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 

1. “Придружител” означава родител или настойник на детето, негов пълнолетен брат 

или сестра. 
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2. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на 

наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид 

нарушение. 

3. „Неподдържане в добро състояние и в изискващия се вид” означава – падане или 

частично разрушаване на части от фасадата, липса на прозорци, входни врати или наличие на 

счупени такива. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 2. Наредба № 1 се издава на основание чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.22 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила в 30-

дневен срок от датата на приемането й. 

§ 3. Наредбата отменя Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на 

територията на община Гълъбово, утвърдена от Общинския съвет с Протокол № 9/31.05.1996 

г., изменена и допълнена с Решение № 263 от Протокол № 38/29.12.1998 г. и Решение № 163 

от Протокол № 22/31.07.2001 г. на Общински съвет – Гълъбово. 

§ 4. Контролът по изпълнение на Наредба № 1 се възлага на Кмета на Общината. 

 

 

 

/ЖА 

 

 

 

ЯНКА ПЕТРОВА 

Председател на Общински съвет - Гълъбово 


