Н А Р Е Д Б А №1
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА САТОВЧА
(отменена с Решение №52 по Протокол №4/28.01.2016 г.)

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани със спазването на
обществения ред.
(2) Наредбата определя правомощията и задълженията на Общинската администрация,
на физическите и юридически лица, свързани с осъществяването на дейността и целите по
преходната алинея.
ГЛАВА ВТОРА
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл. 2. (1) Забранява се викането, пеенето и използуването на озвучителни системи на
открити обществени места, освен при организирани мероприятия или с разрешение от
кметството.
(2) Забраната по преходната алинея не се прилага при обществени прояви, разрешени по
реда на глава шеста.
(3) Забранява се през нощта от 22.00 до 06.00 часа зимно време и от 23.00 до 06.00 часа
лятно време пеенето, свиренето, използуването на музикални и други инструменти, които
нарушават почивката на гражданите.
(4) Забранява се непристойното и скандално поведение и други прояви на гражданите,
несъвместими с благоприличието и обществения морал по улиците, площадите, заведенията и
обществените места.
(5) (нова, Решение №727 от 30.06.2015 г.) Забранява се извършването на дейности от
битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава
спокойствието на живущите, между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа
и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано
събиране и извозване на битовите отпадъци.
(6) (нова, Решение №727 от 30.06.2015 г.) Забранява се извършването на дейности,
причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи
допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България.
(7) (нова, Решение №727 от 30.06.2015 г.) Забранява се пребиваването, извън домовете
на лица под 14 години, без придружител - пълнолетно лице след 20.00 часа;
(8) (нова, Решение №727 от 30.06.2015 г.) Забранява се на лица, навършили 14 години, но
ненавършили 18 години, да пребивават на 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.
Чл. 3. (1) Забранява се произвеждането на гръмове от огнестрелни оръжия, взривни
вещества и пиротехнически средства, с изключение на разрешените от закона случаи.
(2) (нова, Решение №97, Протокол №12/17.09.2008 г., изм. Решение №727 от 30.06.2015
г.) Забранява се достъпът на лица, носещи всякакъв вид оръжие и въздушни пушки в заведения,
дискотеки, училища и други обществени места.
(3) (нова, Решение №727 от 30.06.2015 г.) Употребата на пиротехнически изделия с
увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и хвърляне на неугасени
предмети на обществени места, улици, паркове и други.
Чл. 4. Забраняват се хазартните игри на обществени места, освен в специално
предназначение за целта игрални заведения.
Чл. 5. Работното време на търговските обекти се определя след съгласуване на
собствениците им с Общинската администрация.
Чл. 6. Нарушителите на обществения ред в държавните, културните и увеселителните
заведения за обществено хранене и обектите за търговия и услуги се отстраняват от техните
служители. При нужда се търси съдействието на полицията.
ГЛАВА ТРЕТА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ
Чл. 7. (1) Собствениците на домашни животни (кучета) са длъжни да ги регистрират и да
спазват стриктно ветеринарно-санитарните изисквания.
(2) По улиците, парковете и градините за обществено ползване е забранено пускането и
пашуването на всякакъв вид домашни животни без придружител.
(3) Ветеринарната служба и ЛРД се задължават да унищожават заразноболните кучета.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПОЛЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ
Чл. 8. Забранява се:
1. изваждането и снижаването на бордюри, тротоарни плочи и други без писмено
разрешение от техническата служба при Общинска администрация;
2. рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, както и
газенето на обособените тревни площи;
3. поливането и миенето с питейна вода на пътните подстъпи, дворовете и превозните
средства. За тази цел съответните собственици могат да ползуват местни собствени или
естествени водоизточници;
4. ползването на питейна вода за поливане и напояване на овощни зеленчукови и цветни
градини в дворовете на гражданите при недостиг на същата;
5. писането и драскането на сградните фасади, оградите и по пътните съоръжения;
6. лепенето на некролози, обяви, реклами, афиши и други извън определените за това
места;
7. повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, поставени на
определените за тази цел места.
Чл. 9. Забранява се:
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1. събарянето, повреждането и разместването на пътни знаци, табелки, пейки и
съоръжения, поставени по улиците, градинките, парковете, детските и спортни площадки и на
други обществени места;
2. повреждането на пътните, тротоарите, градинските и парковите настилки и
съображения, на заслоните по спирките на обществения транспорт, на обществените чешми,
уличните и паркови осветителни тела и съоръжения, превозни средства, както и на други
общински имоти;
Чл. 10. Забранява се:
1. изхвърлянето на автобусни билети, кутии, хартии, угарки, семки, хранителни и други
отпадъци по улиците, тротоарите, площадите, парковете и градините и речните корита;
2. изхвърлянето на нечисти води по улиците, дворовете и в открити септични ями.
3. хвърлянето в кофите за смет на избухливи и запалителни вещества, строителни
отпадъци, оборски тор, пръст, умрели животни и птици;
4. ползването на кофите за смет за други цели;
5. складирането на дърва, строителни материали, отпадъци и други върху тротоарите и
уличните платна, освен в предвидените в закона случаи при заплащане на съответната такса;
Чл. 11. Собствениците, наемателите, отговорниците на магазини, ръководителите на
фирми, учреждения и предприятия и гражданите се задължават ежедневно да почистват
дворовете и тротоарите пред тях, като при сняг и поледици да насипват сол, сгур, пясък и други.
Чл. 12. Всички физически и юридически лица са длъжни да поддържат почистват,
озеленяват и възстановяват прилежащите към тях терени.
ГЛАВА ПЕТА
ПРАВИЛА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И РЕД В ТРАНСПОРТА НА
ОБЩИНАТА
Чл. 13. Кметът на общината и кметовете на кметства (кметски наместници) съгласувано с
полицията и утвърдената транспортна схема определят:
1. улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрани за движение на
превозни средства, строителни и селскостопански машини, военна техника;
2. постоянните места и режим за паркиране на превозните средства, както и временните
места за панаири, масови атракционни и спортни прояви;
3. местата за събиране на добитъка за паша и улиците, по които той се извежда;
Чл. 14. Забранява се:
1. паркирането по площади и тротоари на МПС с изключение на определените за целта
места.
2. паркирането върху противопожарни хидранти;
3. завземането, ограждането, поставянето на съоръжения и маркирането с трайни знаци
за паркиране на превозни средства върху части от улици, тротоари, площади и алеи, освен в
предвидените от закона случаи;
Чл. 15. (изм. Решение №727 от 30.06.2015 г.) Разкопаването на улиците става с
разрешение на кметствата съгласувано с органите на полицията и енегродружествата и ВиКдружествата. Възстановителните работи се извършват от физическите или юридически лица,
извършили горното.
Чл. 16. В превозните средства на обществения транспорт в общината се забранява:
1. пътуването на лица в явно нетрезво състояние;
2. пушенето и употреба на алкохол и други упойващи вещества;
3. превозването на лесно запалими вещества;
Чл. 17. Максималната скорост на превозните средства в населените места е 40 км/ч.
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ГЛАВА ШЕСТА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА ПРИ
СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ ПРОЯВИ

ПРОВЕЖДАНЕТО

НА

Чл. 18. Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани,
сдружения, от политически и други обществени организации по реда, предвиден в Закона за
събранията, митингите и манифестациите.
Чл. 19. (1) Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на
обществения ред при провеждането им както и чистотата на ангажираните площи след края на
съответната проява.
(2) Органите на Общинската администрация, със съдействието на полицията, вземат
необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряването на обществения ред и
безопасността на движението.
ГЛАВА СЕДМА
РЕД В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ
Чл. 20. Забранява се:
1. продажбата на цигари и спиртни напитки на лица до 18-годишна възраст;
2. продажбата на стоки от търговци, упражняващи разносна търговия в районите на
училищата;
3. допускане на деца, ученици и непълнолетни в нощните питейни заведения без
родителите им;
4. изнасянето и оставянето на стоки, амбалаж и други на тротоарите, улиците и зелените
площи, с изключение на разрешените за това места;
5. (нова, приета с Решение №41 Протокол №4 от 29.12.2011г.) Забранява се съхранението
и продажбата на пиротехнически изделия (пиратки) без необходимите разрешителни документи,
съгласно действащата нормативна уредба.
Чл. 21. Задължават се отговорниците на магазини, ресторанти и ръководителите на
търговски фирми да поставят на видно място табелки с работното време на заведението и
стриктно да го спазват.
ГЛАВА ОСМА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНАТА
(нова, Решение № 93 от 6.04.2004 г. отменена)
Чл. 22. (отм.)
Чл. 23. (отм.)
Чл. 24. (отм.)
Чл. 25. (отм.)
Чл. 26. (отм.)
Чл. 27. (отм.)
Чл. 28. (отм.)
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Чл. 29. (отм.)
Чл. 30. (отм.)
Чл. 31. (отм.)
Чл. 32. (отм.)
Чл. 33. (отм.)
Чл. 34. (отм.)
Чл. 35. (отм.)
Чл. 36. (отм.)
Чл. 37. (отм.)
Чл. 38. (отм.)
Чл. 39. (отм.)
Чл. 40. (отм.)
Чл. 41. (отм.)
Чл. 42. (отм.)
Чл. 43. (отм.)
Чл. 44. (отм.)
Чл. 45. (отм.)
ГЛАВА ДЕВЕТА (предишна ОСМА)
КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ
Чл. 46. (предишен чл. 22) (1) На нарушителите по тази Наредба се налага
административно наказание глоба от 2 до 50 лева съгласно чл. 31 от ЗАНН.
(2) При повторно нарушение се отнема правото да се упражнява определена дейност.
Чл. 47. (предишен чл. 23) За установени нарушения на нарушителите се съставят актове от
длъжностни лица, надлежно оторизирани като актосъставители от кмета на общината.
Чл. 48. (предишен чл. 24, изм. Протокол № 26/28.04.2006 г.) Въз основа на съставените
актове кметът на общината или писмено упълномощен от него зам.-кмет или кмет на кметство,
издава наказателните постановления.
Чл. 49. (предишен чл. 25) За вреди, причинени от малолетни лица, непълнолетни и
поставени под пълно запрещение, гражданска отговорност носят родителите, попечителите или
настойниците.
Чл. 50. (предишен чл. 26) Контролът по изпълнение на Наредбата се възлага на кмета на
общината, кметовете на кметства (кметски наместници) и оторизираните актосъставители.
Изменения и допълнения на Наредбата се извършват по реда на приемането й в
съответствие с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
Наредбата е приета на 28.02.2000 г. на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.
Допълнена с решение № 41/ 29.12.2011 г. и Решение №727 от 30.06.2015 г. на Общински съвет
Сатовча.

Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ
Председател на Общински съвет - Сатовча
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