НАРЕДБА №1
за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността на
движението в Община Гълъбово
(Приета с решение № 520/30.11.2018 г.)
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) С настоящата Наредба 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.
(2) Наредбата се прилага по отношение на:
1. всички лица, които постоянно или временно пребивават на територията на община
Гълъбово;
2. собствениците, ползвателите и наемателите на жилищни сгради;
3. управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо
ползване части на сгради и прилежащите терени;
4. управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на
предприятия, учреждения и организации, развиващи дейност на територията на община
Гълъбово.
Чл.2. (1) Наредбата определя и задълженията на общинската администрация, както и
правомощията й за констатиране и санкциониране на нарушенията.
(2) Със заповед на Кмета на общината се определят длъжностни лица, които са
задължени да упражняват контрол по спазване изискванията на настоящата Наредба и да
налагат глоби и имуществени санкции на нарушителите.
(3) Физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да
оказват съдействие на служителите от Общинска администрация при изпълнение на
служебните им задължения относно прилагане разпоредбите на настоящата Наредба.
(4) Длъжностните лица, определени да упражняват контрол по спазване изискванията
на настоящата Наредба имат право да изискват представяне на лични документи от
проверяваните, с цел установяване на тяхната самоличност. При отказ, длъжностните
лица могат да потърсят съдействие от РУ Полиция-Гълъбово.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД,
ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ И МОРАЛ
Чл.3. За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се
забранява:
1. вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните сгради в
часовете:
- в работни дни: от 14,00 ч. до 16,00 ч. и от 22,00 ч. до 06,00 ч.;
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- в почивни и празнични дни: от 13,00 ч. до 16,30 ч. и от 22,30 ч. до 07,30 ч.
2. свиренето на музикални инструменти и пеенето, репетиране и преподаване на
музика в жилищните сгради без осигурени ефикасни обезшумителни мерки в часовете по
т.1
3. използването на аудио-визуална техника по начин, който смущава спокойствието
на гражданите в часовете за отдих, определени в т.1.
4. дейности от стопански и битов характер, производствена дейност и занаятчийски
услуги в жилищните сгради и предизвикващи шум, независимо от произхода му,
смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните сгради в часовете за отдих,
определени в т.1.
Чл.4. (1) Забранява се използването на музикални инструменти, озвучителни системи
и други електронни устройства, възпроизвеждащи музика, говор или шум на открито или
в частни имоти, както и в/на пътни превозни средства, смущаващи обществения ред или
спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради за времето на цялото
денонощие.
(2) Забраната по предходната алинея не се прилага при обществени прояви,
разрешени от Кмета на Община Гълъбово.
Чл.5. Забранява се:
(1) Провеждането на сватбени, семейни и други частни събития на нерегламентирани
места – тротоари, площади, улици, между жилищни пространства, градини, паркове и
други територии общинска собственост, както и в частни имоти, водещи до нарушаване
на обществения ред и спокойствието на гражданите.
(2) Извършването на непристойни и скандални действия, с които се нарушава
обществения ред и морал.
Чл.6. Забранява се:
(1) Употребата на огнестрелни, газови, пневматични, хладни и механични оръжия,
устройства, пиротехнически средства и взривни вещества, застрашаващи спокойствието,
здравето и живота на гражданите.
(2) Носенето на огнестрелно, газово, пневматично и механично оръжие и други
общоопасни средства в заведения, дискотеки, училища и други сгради с обществено
предназначение.
(3) Употреба на пиротехнически изделия с увеселителна или друга цел без изрично
писмено разрешение, издадено от Кмета на Община Гълъбово или упълномощено от него
лице. За издаване на разрешение, заявителят представя и Разрешение за употреба,
издадено от органите на МВР.
Чл.7. Забранява се:
(1) Употребата и игра с взривни вещества, огнестрелно и неогнестрелно оръжие,
прашки, въздушни пушки и други, които създават опасност за живота и здравето на
гражданите в населените места.
(2) Хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи
предмети и смеси на всички места за обществено ползване.
Чл.8. Забранява се играенето на всички видове хазартни игри в паркове, градини,
улици, площади, заведения и други обществени места, освен в специално
предназначените за целта игрални заведения.
Чл.9. Забранява се употребата на алкохол и упойващи вещества на територията на
общински площи, които са за обществено ползване.
Чл.10. Забранява се продължителното форсиране на място на двигателите на МПС-та
в населените места в община Гълъбово.
Чл.11. Забранява се просията под каквато и да е форма на обществени места.
Чл.12. Забранява се в района на детските и учебните заведения на територията на
Общината /учебните сгради, училищните дворове и съответните части от прилежащите
улици и терени/:
1. Употребата на алкохол и тютюнопушене;
2. Използването на вулгарни изрази и жестове;
3. Влизането на външни лица по време на учебните занятия;
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4. Вдигането на шум около учебните заведения и всички други начини, с които се
възпрепятства или пречи на провеждането на учебните занятия;
5. Използването на дворовете от външни лица, с изключение на спортните площадки
на училищата;
6. Организирането и участието във всички видове хазартни игри и лотарии;
7. Разпространението на еротична и порнографска литература и материали;
8. Извършването на религиозна пропаганда и продажба на религиозна литература,
освен традиционните църковни ритуали на официални празници и религиозно-просветна
дейност, одобрена с решение на ОбС Гълъбово;
9. Малтретиране и всякакви други форми на насилие над други лица;
10.Увреждане и посегателство на училищно и общинско имущество;
11.Управление на превозни средства в училищните дворове, с изключение на такива
за товаро-разтоварни работи, с разрешение на училищното ръководство;
12. Употребата на димки, бомбички и други взривни вещества;
13. Рекламирането, разпространението и употребата на всички видове упойващи
вещества.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СОБСТВЕНОСТТА И ЧИСТОТАТА
Чл.13. Забранява се:
(1) Събарянето, повреждането и разместването на табелки и пътни знаци, пейки,
съоръжения и кошчета за улична смет, поставени в градините, парковете, детските и
спортните площадки и на други обществени места.
(2) Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и
съоръжения; на телефонните апарати, съоръжения и кабини; на заслоните на спирките на
обществения транспорт; на обществените чешми; уличните хидранти; уличните,
парковите и подлезите осветителни тела и съоръжения; на афишните съоръжения и
площи; на склупторно-декоративните фигури и елементи; на обществените тоалетни,
сгради и огради; на противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели,
светофари, ограждения, превозни средства, както и на други общински имоти.
Чл.14. (1) Забранява се:
1. изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сградите, оградите и
стълбовете.
2. поставянето и лепенето на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, нагледни
агитационни материали и други по сгради, стени, стълбове за улично осветление,
автобусни спирки, спирконавеси, съдове за битови отпадъци и други,
извън
определените за целта места.
3. унищожаването и повреждането на реклами, нагледни материали, знамена,
плакати, лозунги и други, поставени на определените за целта места.
Изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците на културата и паметни
плочи; физическото посегателство върху тях, както и оскверняването им с действия,
уронващи обществения морал и норми на поведение.
(2) Почистването на упоменатите визуални материали в предходния член, се
извършва от виновната страна, а ако тя откаже, от служителите по чистотата при
общината, като разходите са за сметка на нарушителя.
(3) В случаите, когато лицата са неизвестни, глобата или имуществената санкция се
налага на лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението рекламира.
(4) В случай на невъзможност за установяване на нарушителите по ал.1, почистването
на сгради публична и частна общинска собственост се извършва от общината, а сгради
частна собственост – от собствениците им.
Чл.15. Собствениците на рекламно - информационни елементи са длъжни да ги
поддържат в добро техническо и естетическо състояние, по начин, който не води до
застрашаване живота и здравето на гражданите и естетическия вид на обекта върху който
са разположени.
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Чл.16. Забранява се ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и
други, поставяне на съоръжения (скоби, метални ограничители, обозначителни табели,
изкуствени неравности по платното за движение и други), ограничаващи правото на
преминаване и паркиране, както и поставяне на маркировки (графични, цифрови и други
обозначения) върху същите, без съответното разрешение издадено от предвидени в
нормативен акт органи.
Чл.17. Не се разрешава влизането и качването в незавършени строежи, с изключение
на длъжностни лица, оправомощени със закон или друг нормативен акт.
Чл.18. Забранява се използването на междублоковите пространства – общинска
собственост и тротоарни площи за земеделски цели и животновъдство.
Чл.19. Забранява се изнасянето и оставянето на стоки, амбалаж, горивни, строителни
и всякакъв вид отпадъци по улиците, тротоарите и зелените площи.
Чл.20. Забранява се замърсяването и поругаването на паметници и други културни и
декоративни елементи, фасадите на сградите и други обществени обекти.
Чл.21. (1) Забранява се свободното пускане и разхождане на домашни животни по
детските площадки, в дворовете на учебните, детските и здравните заведения, спортните
зали и стадионите.
(2) Собствениците на кучета са длъжни да ги разхождат само с каишки, а за едрите
породи – с каишка и намордник.
(3) След дефекация на кучета или домашни животни по улици, тротоари, алеи и
други открити площадки, собственикът им е длъжен да почисти незабавно замърсеното
място.
Чл.22. Забранява се:
а/ извеждането на отпадни води директно на тротоарите и уличните платна;
б/ излизането на транспортни средства с непочистена ходова част от строителни,
промишлени и селскостопански обекти на улици и пътища общинска и държавна
собственост освен полските пътища.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Чл.23. Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна
собственост, съответно управителите са длъжни да осигурят:
1. Съдействие на специализираните служби по опазване на обществения ред при
изпълнение на техните задачи.
2. Спазване на Правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и сигнализиране
службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на настоящата
наредба.
3. Обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни места.
4. Редовно проверяване на асансьорите и евакуационните съоръжения и своевременно
сигнализиране на отговорните за тях фирми и служби.
5. Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането
на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищните сгради и
в площите около тях.
6. Обезопасяване на входните врати на етажната собственост и да контролират
изправността на наличната адресна регистрация.
Чл.24. В сгради, в режим на етажна собственост, се забранява:
1. Преграждането на общите части, освен с изричното решение на общото събрание.
2. Складирането на строително и лесно запалими материали, отпадъци и предмети в
общите части на сградата (коридори, стълбищни и етажни плащадки, тавани,
подпокривни пространство, мазета, шахти и други), които трябва да се поддържат
свободни и проходими.
3. Извършването на търговски, стопански и други производтвени дейности, с
изключение на разрешените по съответния ред.
Чл.25. Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна
собственост, съответно управителите и живущите в етажна собственост се задължават:
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1. Да поддържат в изправност осветителната инсталации.
2. Да поддържат в изправност решетките и капаците на избените помещения, улуците
и водосточните тръби към улиците, мазилките и прозорците.
3. Да не допускат поставянето на неукрепи предмети на парапетите на балконите, на
прозорците и фасадата, за да не се създава опасност за преминаващите.
4. Да не допускат поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен
ако са здраво закрепени и надлежно отводнени.
5. Да не допускат изливане на вода, изтупване и изтърсване на килими, черги,
покривала за маси и други вещи, изхвърлянето на отпадъци и угарки от балкони и
прозорци на сградите.
Чл.26. За задоволяване на битови потребности, строителни, монтажни или ремонтни
дейности в сградите, етажна собственост, може да се извършват само от 08,00ч. до 14,00ч.
и от 16,00ч. до 19,00ч. в работните дни, а със съгласието на засегнатите собственици и
живущи в сградата – и в почивните и празничните дни.
РАЗДЕЛ ПЕТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл.27. (1) Забранява се престой и паркирането на МПС над 10 тона товароносимост
извън изградените паркинги и на забранените от ЗДвП места.
(2) Общината може да определи специализирани паркинги за паркиране на ППС,
които може да предостави на концесия по установения от закона ред.
(3) Общината може да определя на места за паркиране специализирани клетки,
маркирани по подходящ начин, за ППС на инвалиди, както и за специализирани
автомобили, превозващи пари и други ценности.
Чл.28. Забранява се движението на верижни машини и машини с шипове по улиците
и общинските пътища с трайна настилка на територията на общината.
Чл.29. Забранява се движението на автомобили, возещи отпадъци, насипни и
строителни материали по маршрут, различен от определения от Общината и съгласно
ППЗДП.
Чл.30. Забранява се паркирането и преминаването на ППС през пешеходните зони,
детски площадки, алеи, засадените озеленени площи и тротоарите.
Чл.31. Забранява се поставянето на временни търговски обекти и паркирането на
автомобили, пречещи на видимостта на ППС и на движението на пешеходците.
Чл.32. Забранява се ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и
приспособления за паркиране на ППС по улиците, тротоарите и междублоковите
пространства без разрешение на Общината.
Чл.33. 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 произшествия.
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 извън улични 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.
4. 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.34. Поддържането на улиците, пътните и тротоарните настилки, мостовете,
подлезите, надлезите, инсталационните колектори съоръжения и техните
принадлежности, обществените тоалетни, уличните, тротоарните и зимните шахти се
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извършва от собствениците – съответно от учрежденията, фирмите, стопанските и
обществените организации, които ги стопанисват.
Чл.35. 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.
2. 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.
3. поставянето върху тротоарите на всякакви предмети, създаващи затруднения за
движението на пешеходците, освен със специално разрешение на компетентните органи.
4. ползването на съоръжения по детски площадки и детски заведения от лица над 14
годишна възраст.
5. 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.
Чл.36.(1) При превозването на товари масата на натовареното пътно превозно
средство не трябва да надвишава допустимата максимална маса, отразена в
свидетелството му за регистрация.
(2) Товарите, които могат да бъдат разпилени, както и тези, които блестят и създават
опасност от заслепяване, трябва да бъдат покрити.
(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.37. 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.38. 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.39. 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.40. (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.
(2) 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.
(3) При отваряне на зимни, тротоарни и улични шахти същите се обезопасяват чрез
ограждане и съответна сигнализация от лицата и организацията, които са ги отворили.
(4) 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.41. 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;
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3. преди потегляне и по време на движение да осигури всички условия за безопасното
им превозване;
4. 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. 42. 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.
РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ГАРАНТИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА
И ТРОТОАРИТЕ
Чл.43. (1) Фирмите, юридическите и физическите лица, обществените организации,
гражданите и други инвеститори, строители, търговци и прочие, на основание чл.22 ал.4
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 строително-монтажни, транспортни, търговски и
други дейности допускат да бъдат замърсени и повредени благоустройствени фондове.
(2) Задължават се фирмите, почистващи улиците и съоръженията при зимни условия,
приоритетно да обработват главната улична мрежа.
(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.
(4) Родителите възстановяват нанесените щети върху училищна и др.публична
собственост от техните деца.
Чл.44. (1) Извършването на строителни и ремонтни работи по улиците, тротоарите,
прилежащите към тях парцели и в общите площи, започват след разрешение от общ.
Дирекция ТСУ и ИРУ и съгласувано с КАТ.
(2) При строителство на административни, производствени и жилищни сгради се
представя Проект за организация и изпълнение на строителните работи.
(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.
(4) Забранява се престоя на фургони и специализиран превоз извън границите на
строителния обект, определени и съгласувани с плана за организация на строителството.
Чл.45. (1) Прокопаването на улични платна, тротоари или зелени площи за ново
строителство, ремонт или авария се извършва по реда, упоменат в чл.61.
(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.
(3) Депозитът не се връща при некачествени възстановителни работи.
(4) Определят се следните видове депозит:
1. за зелени тревни площи – 2 лв./м2
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2. за базалтова настилка – 20 лв./м2
3. за асфалтова настилка- 40 лв./м2
4. за бетонова настилка- 23 лв./м2
5. за каменни плочи върху бетон- 25 лв./м2
(5) Срокове за възстановяване след аварийни ремонти:
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
(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.
(7) Размера на депозита се определя въз основа на протокол на единични цени от
дирекция ТСУ и ИРУ.
(8) Депозитът се връща частично за съответното количество възстановена настилка,
но само ако съответния вид настилка е завършена в целия си обем.
Чл.46. Допуска се поставянето на рекламни 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.
РАЗДЕЛ СЕДМИ
ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ
Чл.47. (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.
(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.
(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.48. 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.49. Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до дясната
граница на платното за движение.
Чл.50. На водача на велосипед е забранено:
1. да се движи успоредно на друг велосипед;
2. да управлява, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава 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.
РАЗДЕЛ ОСМИ
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.51. (1) Контролът по изпълнение на настоящата наредба се възлага на: кмета на
Общината, кметовете на населените места, кметските наместници и специализираните
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звена на общинска администрация, определени със заповед на Кмета на община Гълъбово
и РУ „Полиция“, гр. Гълъбово.
Чл.52. (1) Установяването на нарушенията по Наредбата, налагането на глоба или
имуществена санкция, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения и
наказания /ЗАНН/.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от
упълномощен със заповед негов заместник въз основа на акт, съставен от контролните
органи.
Чл.53. (1) При констатиране на нарушение по разпоредбите от Наредбата,
контролните органи налагат глоби / имуществени санкции и съставят актове на
нарушителите.
(2) За нарушения, извършени при осъществяването дейности на търговски дружества,
учреждения, заведения, организации, административно-наказателна отговорност носят
работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са
наредили или допуснали да бъдат извършени.
Чл.54. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, без тези, описани в
чл.57, на физическите лица се налага глоба в размер от 50,00 лв. до 5000,00 лв., а на
еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция в размер от
100,00 лв. до 50000,00 лв.
(2) Размерът на глобата/имуществената санкция се определя от наказващия орган,
съобразно разпоредбите на настоящата Наредба, тежестта на нарушението и степента на
виновност на нарушителя.
(3) Административното наказание се налага, ако за конкретното нарушение не е
предвидено по-тежко наказание от друг действащ нормативен акт.
Чл.55. (1) За маловажни случаи на административни нарушения, установени при
извършването им, контролните органи могат да налагат глоба в размер на 10 /десет/ лева,
която събират с квитанция.
(2) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата по ал.1, за
нарушението се съставя акт, съгласно разпоредбите на ЗАНН.
Чл.56. При констатиране на нарушение могат да се съставят предписания с
определяне срока за отстраняването му. При неизпълнение на предписанието в
определения срок, на нарушителя се съставя акт за установяване на административно
нарушение в съответствие с правилата на тази Наредба.
Чл.57. При констатиране на нарушение, административно-наказващият орган налага
на виновното лице глоба, съответно имуществена санкция в размер на:
1. от 10,00 лв. до 250,00 лв. – за нарушенията по чл.чл.3, 4;
2. от 10,00 лв. до 300,00 лв. – за нарушенията по чл.38
3. от 20,00 лв. до 300,00 лв. – за нарушенията по чл.чл.21, 22
4. от 30,00 лв. до 300,00 лв. – за нарушенията по чл.чл.42, 43
5. от 50,00 лв. до 200,00 лв. – за нарушенията по чл.чл.10, 12;
6. от 50,00 лв. до 500,00 лв. – за нарушенията по чл.6;
7. от 50,00 лв. до 400,00 лв. – за нарушенията по чл.17
8. от 100,00 лв. до 500,00 лв. – за нарушенията по чл.37
9. от 100,00 лв. до 500,00 лв. – за нарушенията по чл.14
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази Наредба:
1. „Маловажен случай“ е този, при който извършеното административно нарушение
с оглед липсата или незначителността на вредните последици или наличие на други
смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в
сравнените случаи на административни нарушения от съответния вид;
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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. „Системно“ е извършването на три или повече нарушения в продължение на две
години.
4. „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.
РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността на
движението в Община Гълъбово е приета с Решение № 520 от Протокол № 60/30.11.2018
г. на основание чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и отменя Наредба №1, приета с
решение № 58/16.03.2004 г., изм.и доп. с реш.№ 80/29.04.2004 г., изм. и доп. с реш.№
113/31.05.2004 г., реш.№ 397/14.04.2006 г. и реш.№ 452/14.12.2006 г., изм.и доп.с реш.№
55/15.03.2016 г. на АС – Стара Загора/. Наредбата влиза в сила от 01.01.2019 г.
§ 2. За прилагане на настоящата Наредба, Кметът на община Гълъбово издава
заповеди, утвърждава процедури и документи.
§ 3. Контролът по изпълнение на Наредба № 1 се възлага на Кмета на община
Гълъбово.
§ 4. За неуредените с тази Наредба въпроси, се прилагат съответните разпоредби на
Закона за административните нарушения и наказания.

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА
Председател на Общински съвет – Гълъбово
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