
 
Н А Р Е Д Б А  

 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

В ОБЩИНА АЙТОС 

 

 /Приета с реш. № 415/28.06.2006 г. пр. № 35, в сила от 21.08.2006 г.; Изм. с реш. 

№ 471/29.11.2006 г., пр. № 39; Изм. с реш. № 201/ 09.04.2009 г., пр. № 20; Изм. с реш. № 

374/19.12.2009г., пр. № 27; Изм. с реш.№821/ 26.08.2015 г., пр.№53, публ. във в.”НП”, 

бр.154 от2015 г., в сила от 24.09.2015 г. Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36, публ. 

във в.”НП”, бр.249 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г./ 

 

 
РАЗДЕЛ  I 

Общи положения 

 

 Чл.1. /1/ Тази наредба урежда правоотношенията от местно значение на 

територията на община Айтос, отнасящи се до: опазване на обществения ред, опазване на 

собствеността, на околната среда и комунално-битовите дейности. 

 /2/ Тя има действие спрямо всички граждани, живеещи или намиращи се на 

територията на община Айтос, както и спрямо всички търговски дружества, еднолични 

търговци, фирми, кооперации, организации и учреждения, осъществяващи дейност на 

територията на община Айтос. 

 Чл.2. Наредбата има за цел спазването на обществения ред и добрия вид на 

територията на община Айтос и в частност осигуряването на: 

1.  Спокойствието и почивката на гражданите; 

2.  Реда на обществени места; 

3.  Чистотата и хигиената, спазване на екологичните норми на територията на общината; 

4.  Добрия външен вид на населените места; 

5.  Предотвратяването на епидемии и болести по населението на територията на 

общината, селско-стопанските животни и култури; 

6.  Осигурява приложението на закона за движението по пътищата ; 

7.  провеждане на събрания, митинги, манифестации. 

 

РАЗДЕЛ   II 

Осигуряване почивката на гражданите 

 

 Чл.3. /изм. с реш. № 201/ 09.04.2009 г., пр. № 20/ Ал.1 Забранява се извършването 

в населените места на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, 

излъчвания, замърсявания и др. надвишаващи допустимите норми,   съгласно действащото 

законодателство на Република България. 

 Ал.2 За нарушаване на забраната по ал.1 се предвижда санкция глоба за физически 

лица в размер от 50 до 500 лв., и имуществена санкция за ЮЛ и ЕТ в размер от 200 до 

1000 лв.  

 Ал.3 Който нарушава почивката на гражданите чрез извършването на дейности от 

битов и/или стопански характер, предизвикващи шум в населените места за времето от 14 

часа до 16 часа и от 22 часа до 06 часа през зимния период и между  23 часа и 06 часа през 

летния период, се наказва с глоба в размер от 40 до 200 лв. 

 Ал.4 Когато нарушенията по ал.3 произлизат от заведения за хранене и 

развлечение, хазартни заведения, увеселителни заведения, дискотеки, кафетерии, зали за 
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компютърни игри, интернет клубове и др.,  в или извън закритите им помещения, се 

предвижда наказание имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв. 

 При констатирани най-малко три нарушения по настоящата алинея, установени с 

влязло в сила наказателно постановление, кмета на общината наред с наложената 

имуществена санкция издава заповед, с която определя намалено  работно време, 

съобразено с  часовите зони по ал.3 за период от един до шест месеца. 

 Ал.5 Който носи хладно оръжие на обществени места, освен ако се касае за 

културни, спортни нужди или военни цели, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв. 

 Ал.6 Който носи или ползва газово оръжие в заведения, дискотеки, училища или 

др. обществени сгради и места, с изключение на охранителите  на изброените обекти, се 

наказва с глоба от 100 до 500 лв. 

 Ал.7 Който гърми с всякакъв вид оръжие, използва пиротехнически средства или 

други подобни приспособления на сватби, увеселения и др.обществени места се наказва с 

глоба от 50  до 200 лв. 

 Ал.8 Собствениците на кучета, отглеждани в домовете, които допускат кучетата им 

да създават шум в часовете на  почивка, посочени в ал.1 се наказват с глоба от 20 до 100 

.лв. 

 Чл.3а.  /нов с реш. № 201/ 09.04.2009 г., пр. № 20/  Ал.1 Работното време на 

търговските обекти се определя от собственика, наемателя или ползвателя съгласувано с 

Община Айтос и РПУ- Айтос. 

 Ал.2 Лицата по ал.1 са длъжни да осигурят охранително-пропускателния режим в 

заведенията, съгласувано с органите на МВР, с цел недопускането в заведенията на лица с 

огнестрелно, газово и друго оръжие. За допуснати нарушения по настоящата алинея се 

предвижда наказание имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. 

 Ал.3 Удължаване на определеното по ал.1 работно време след 22 часа през зимния 

период и след 23 часа през летния период се извършва със заповед на кмета на общината 

след подаване на заявление придружено от следните документи: 

  1. Протокол от акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на 

хигиенните норми за пределно допустимите нива на шума; 

  2. Копие от удостоверение за категоризация на обекта или копие от 

разрешение за въвеждане в експлоатация; 

  3. Удостоверение от РПУ-гр.Айтос за липса на констатирани нарушения на 

обществения ред в съответния търговски обект за период от 12 месеца, предхождащи 

месеца на подаване на заявлението; 

  4. Удостоверение за актуално състояние на търговеца, осъществяващ 

дейност в обекта, ако същия не е пререгистриран по новия ред. 

 Ал.4 Издаденото разрешение за удължено работно време се отменя със заповед на 

кмета на общината в следните случаи: 

  1. При констатирани 3 или повече последователни нарушения в рамките на 

една календарна година, установени  с влезли в сила наказателни постановления, 

придружени с протокол за измерване на шума в съответствие с хигиенните норми за 

пределно допустими нива на шум в жилищни, обществени сгради и жилищни райони. 

  2. По мотивирано предложение от органите на МВР след констатиране на 

нарушение на обществения ред, установени по надлежния ред.  

 

 Чл.3б.  /нов с реш. № 821/ 26.08.2015 г., пр. № 53/ Ал.1 При функционирането на 

търговски обект, без съгласувателна заповед за удължено работно време и/или при 

неспазването й, на физическите лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лева, а на 

едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 500 

до 2 000 лева. При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба в размер от 
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500 до 1000 лева, а на едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена 

санкция в размер от 1 000 до 5 000 лева.  

 Ал.2 На виновните физически лица, както и на лицата, допуснали 

функционирането на търговски обект, без съгласувателна заповед за удължено работно 

време и/или при неспазването на условията за удължено работно време, се налага 

наказание глоба в размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение се наказва с глоба 

в размер от 300 до 1000 лева. 

 Ал.3 Разрешение за удължено работно време, за срок от една календарна година, 

считано от отмяната на издаденото разрешение или от изтичане срока на същото, не се 

издава на заведения за хранене и развлечение, както и на други търговски обекти, за които 

има две или повече влезли в сила наказателни постановления, издадени за нарушение на 

предходните разпоредби. 

 Ал.4 Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на 

наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. 

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

учреждения, организации и търговски дружества, заведения и други търговски обекти, 

административно наказателна отговорност носят ръководителите, които са наредили или 

допуснали да бъдат извършени, както и работниците и служителите, които са ги извършили. 

Чл.3в. /Нов с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ (1) Забранява се извършването на 

производствена дейност, занаятчийски услуги, рязането на дърва, шумни и ремонтни 

работи в жилищните сгради и поземлени имоти за жилищно строителство, които 

нарушават спокойствието на останалите граждани. 

 (2) Дейностите по „рязане на дърва”, за лично потребление, чрез използване на 

техника  може да бъде извършвана в часовият интервал от 8:00 до 14:00 часа и от 16:00 до 

20:00 часа в работни дни и от 10:00 до 14:00 часа в почивни и празнични дни. 

 (3) За нарушение на забраните по ал.1 и ал.2 се предвижда глоба за физическите 

лица в размер на от 100 лв. до 1000 лв. и имуществена санкция за ЮЛ в размер на от 1000 

лв. – 5 000 лв.  

 Чл.3г. /Нов с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ (1) Забранява се продажба, 

нарязване и/или складиране на дърва, дървен материал  и др. твърди горива в поземлени 

имоти, отредени за жилищно строителство, в които такова не е осъществено. 

 (2) Дейностите по ал.1 могат да се осъществяват в поземлени имоти при наличието 

на  влязъл в сила ПУП – ПРЗ, с  който същият е отреден за „производствена дейност” и 

след съгласуване със специализираните контролни органи – РЗИ – Бургас, службите по 

противопожарна безопасност, РИОСВ – Бургас  и РД  по горите Бургас. 

 (3) За нарушение на забраните по ал.1 на физическите лица  се налага глоба от 100 

до 1000 лв., а на юридическите лица имуществена санкция от 1000 – 5000 лв.,  а при 

повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена 

професия или дейност .  

 

 

РАЗДЕЛ  III 

Осигуряване реда на обществени места 

 

 Чл.4. Който на обществени места, в заведения, транспортни средства и др. 

Произнася неприлични думи, предизвиква сбивания, извършва непристойни прояви, или 

употребява алкохол на обществено място, извън заведенията за  хранене или други, 

определени за целта места, ако деянието не съставлява престъпление се наказва с глоба от 

20  до  100 .лв. 
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 Чл.5.  /1/ Който пише, рисува, поставя афиши, обяви,  плакати, некролози или 

други подобни, извън специално определените за тази цел места се наказва с глоба от  20  

до  100  .лв., като заплати и разходите по отстраняването им. 

 /2/ Афиши, обяви,  плакати, некролози и др. Подобни могат да се поставят на 

жилищни и обществени сгради и огради, но само със съгласието на собствениците на 

сградите или оградите. В случай, че такова не е дадено, извършителят се наказва с глоба 

от 20 до 100  лв. 

 Чл.6. Който излива вода по тротоарите, по балконите на съседите си и по фасадите 

на сградите при поливане на цветя и измиване на прозорци и балкони и с това ги 

замърсява или създава трудности при ползването им се наказва с глоба от 20 до 100 лв. 

 Чл.7. /1/ Който неправомерно изкоренява, поврежда, унищожава и краде 

насажденията, цветята и дърветата по алеи, тротоари, градинки или други общински и 

зелени площи, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., като нарушителят заплаща разходите на 

общината за възстановяване на насажденията, дърветата, цветята и храстите. 

 /2/ Който отсича или изкоренява без разрешение дървета, храсти, защитени 

растителни видове, независимо в чий имот се намират се наказва с глоба от 100 до 500 лв. 

 Чл.8. /1/ Който размества или поврежда общински пейки, съдове за отпадъци, 

електрически табла, чешми, спортни, водопроводни, канализационни, електрически, 

телефонни и радио-телевизионни съоръжения, разположени на улици, площади, паркове, 

градинки, детски и спортни площадки и др., ако деянието не съставлява престъпление се 

наказва с глоба от 100 до 500 лв. 

 /2/ Със същото наказание се наказва и този, който поврежда общинско имущество, 

намиращо се в обществени сгради. 

 Чл.9. Който  къса или поврежда обяви,  афиши, плакати, некролози и др. подобни, 

поставени по установения ред на определените за тази цел от общинска администрация 

места, се наказва с глоба от 20 до 100.лв. 

 Чл.10. Който замърсява, поврежда или разрушава паметници, паметни плочи и 

други културни и декоративни елементи на обществени места, ако не съставлява 

престъпление, се наказва с глоба от 100 до 500 .лв. 

 Чл.11. Който на спортни, културни,  политически или други публични 

мероприятия извършва действия, с които се затруднява провеждането на публичното 

мероприятие, се наказва с глоба от 20 до 100.лв. 

 Чл.12. Организатор на увеселение, дискотеки, спортни или други публични 

мероприятия, който най-малко два дни преди провеждането им, ако това става извън 

определените за тях места, не уведоми полицията за тяхното място, ден и час, се наказва с 

глоба от 20 до 200 .лв. 

 Чл.13. /1/ Собственик или наемател на дворно място или жилищна сграда или 

терен, или тротоар пред него, който през зимата не ги почисти без уважителни причини в 

3-дневен срок от спиране на снеговалежа или заледяването се наказва с глоба от 20 до 100  

лв. 

 /2/  Собствениците и други ползватели на недвижими имоти в населените места на 

общината, които замърсяват и не почистват тротоарите пред и около къщите, дворовете, 

заведенията, търговските обекти и други от кал, смет и други отпадъци, се наказват с 

глоба от 20 до 100 .лв. 

 Чл.14. Който използва без предварително разрешение от общинската 

администрация или без заплащане на съответната такса пръст, камъни, баластра или чакъл 

от общински и държавни земи, се наказва с глоба от 20 до 100 .лв. 

 Чл.15. /1/ Който пусне и остави без надзор домашни животни и птици по улиците, 

зелените площи, градинките и парковете в населените места на територията на общината, 

като с това ги уврежда, се наказва с глоба от 20 до 100 . лв. 
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 /2/ Който коси трева или допусне на паша животни и птици в градинките, 

парковете, стадионите, уличните зелени площи, гробищните паркове и други обществени 

места, се наказва с глоба от 20 до 100 .лв. 

 Чл.16. /1/ Който незаконосъобразно използва питейна вода за поливане на градини, 

дървета, зелени площи и др. такива, както и за миене на превозни средства, се наказва с 

глоба от 20 до 100 -лв. 

 /2/ Който не изпълни въведените ограничения за използването на питейната вода, 

наложени от общинската администрация, се наказва с глоба от 20 до 100.лв. 

 Чл.17. /1/ Всички надписи на фирми, на еднолични търговци, търговски дружества 

и др.юридически лица и институции на територията на общината задължително се 

изписват на български език, а по желание под него и на латиница. 

 /2/ За неизпълнение на това задължение наказанието е глоба от 100 до 500 лв. 

 

РАЗДЕЛ  IV 

Осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците и добрия вид на 

територията на Община Айтос 

 

            Чл.18. /1/ Кметът на общината : 

  1.Планира, организира и контролира  цялата дейност  по третирането на 

битовите и строителните отпадъци  и поддържането  на чистотата на територията на 

общината в съответствие  със санитарно - хигиенните и екологични изисквания ; 

  4.Определя местата  за разполагане на необходимите елементи  на системата 

за разделно събиране на  битови отпадъци , включително отпадъци от опаковки ; 

  5.Определя  място на площадка за временно съхраняване на излезлите от 

употреба  моторни превозни средства; 

  6.Организира  прилагането на система  за разделно събиране на излезлите от 

употреба   луминисцентни и други лампи съдържащи живак. 

  7. Предприема действия по предотвратяване  образуването на  незаконни 

сметища; 

  8. Определя   местата за смяна на отработените масла; 

  9. Определя места  за поставяне на съдове за събиране на негодни за 

употреба батерии. 

             Чл.19. /1/ Почистването и поддържането на чистотата  в сградите , дворовете и 

прилежащите към сградите територии  се осигурява от физическите или юридическите 

лица , които  експлоатират и стопанисват сградата. 

 /2/. Отговорност  за замърсяването  на дворовете  и на прилежащите  към сградите 

територии носят:  

  1.Ръководителите на съответното юридическо лице , което стопанисва и 

експлоатира сградата. 

  2.Живущите в жилищната сграда. 

 /3/ Собствениците или наемателите  на търговски обекти /магазини/ и заведения  за 

обществено хранене , които обитават  част от сградата, носят отговорност  за чистотата  на 

прилежащите им  тротоари,  като за целта  осигурят  преносими съдове  за смет  в 

подходящ вид,  които след изтичане  на работното време се  прибират. 

 /4/ Отговорност  за почистването  и поддържането   на всички територии за 

обществено ползване  / извън  включените в  обществената поръчка за дейностите по 

отпадъците / деретата, речните корита и поречията в регулационните граници, носи кмета 

на общината или упълномощени от него лица . 

 /5/ Санитарно-хигиенните изисквания  и чистотата на пазарите  и прилежащите им 

части, местата за улична търговия /сергии/, паркингите и прилежащите им части, 

автогарата и прилежащите и части  се осигуряват от фирмите , които ги експлоатират . 
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 /6/ Почистването и поддържането  на чистотата / включително обезпечаване  с 

необходимия брой кошчета/  на парковете,  градините  и др. терени общинска 

собственост, ползвани за търговска дейност е задължение на ползвателите. 

 /7/ При нарушения по предходните алинеи глобата е от 50 до 500 лв. 

            Чл.20. /1/ Физическите и юридическите лица са длъжни: 

  1.Да изхвърлят отпадъците си  само в определените  за целта съдове , като 

ги  опазват  и не допускат  разпиляване на отпадъци извън тях. 

  2.Да опазват и поддържат  чистотата на териториите  на имотите / в т.ч. 

незастроените / . 

  3.Да почистват в това число от сняг и лед  и поддържат чистотата  на 

съответните  прилежащи терени  към сградите , дворните места  тротоарите и др., в които  

живеят или стопанисват. 

 /2/ Който не изпълни задълженията си по настоящия член се наказва с глоба от 50 

до 500 лева. 

           Чл.21. /1/ /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/  Забранява се : 

 1. Изхвърлянето на отпадъци извън  предназначените за целта съдове. 

 2. Смесването  на различни фракции оползотворими   компоненти, както и 

смесване на оползотворими и неоползотворими  компоненти    в съдовете за разделно 

събиране на отпадъци.   

 3. Изхвърляне на отпадъци от  производствени  и търговски обекти , заведения за 

обществено хранене, административни  и жилищни сгради в уличните кошчета за смет. 

 4. Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността , 

селското стопанство и животновъдството. 

 5. Изваждане  на отпадъци  от съдовете за отпадъци , в.т.ч. и от специализираните / 

за разделно събиране/. 

 6. Изхвърлянето в съдове за отпадъци  на отпадъци  с потенциално висок  

екологичен и здравен риск  и отпадъци, които биха могли  да доведат до увреждане  на 

самите съдове, сметоизвозващата  и сметообработващата техника, в т.ч./ едрогабаритни, 

строителни, лесно запалими , взривоопасни ,  разяждащи , токсични , медицински и др./. 

 7. Паленето  и изгарянето  на отпадъци  в съдовете  за смет и изхвърлянето на 

незагасена вар. 

 8. Изгарянето на  всякакъв вид отпадъци , освен в случаите , когато изгарянето се 

извършва в специализирани  съоръжения за експлоатация , на които са издадени 

съответните разрешения. 

 9. Изхвърлянето на отпадъци , изливане на води , изтърстването и изтупването от 

балкони и прозорци на жилищни сгради. 

 10. Изливането на отпадъчни води, плюенето, изхвърлянето  на отпадъци 

/опаковки,семки, цигарени кутии, угарки и др./ на териториите за обществено ползване . 

 11. Миенето на МПС , къпането и прането на обществени чешми, улици тротоари, 

площади и др./ 

 12. Депонирането на смет , сгурия , пръст, тор , строителни и други отпадъци  в 

незастроени  общински територии във и вън от населените места . 

 13. Пренасянето на стоки , въглища,вар,смет и други  леноразпръскващи се  

материали през населените места на общината по начин  замърсяващ улиците и 

площадите. 

 14. Удовлетворяването на  физиологически нужди от недобросъвестни граждани по 

улиците , площадите, зелените площи и останалите места за обществено ползване. 

 15. Паркирането на превозни средства по начин, който  би попречил  на събирането  

и извозването на отпадъците, поддържането на чистотата на териториите за обществено 

ползване и сметопочистване. 
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 16. Паркирането на   моторни превозни средства /освен на общинската площадка за 

временно ползване /  по улици, тротоари, площади и други територии за обществено 

ползване . 

 17. Струпването около дърветата и в района на зелените площи  на обработен със 

сол сняг. 

 18. /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/  Разхождането  на кучета и 

др.домашни животни на територията  на училища , детски градини , спортни и детски 

площадки , здравни заведения и зелени площи. 

 19. Приютяване  и хранене на бездомни кучета  във входовете и прилежащите 

територии на жилищните и обществени сгради , както и площадки, тавани, изби и други 

общи части на сградите. 

 20. Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците и 

тротоарите , освен по маршрути определени от общината. 

            21. /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/  Разхождането  на кучета по алеите 

на паркове  да става според изискванията  на Закона за ветеринарно-медицинската 

дейност /ЗВМД/. 

 /2/ За нарушаване на разпоредбите на настоящия член  виновните лица се наказват 

с глоба от 50 до 500 лева. 

           Чл.22. Дейностите по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и  

обезвреждане на битови отпадъци  могат да извършват физически и юридически лица , 

които притежават  съответното разрешение  по чл.37 от Закона за управление на 

отпадъците. 

          Чл.23. /1/ Депонирането на строителни отпадъци  и земни маси  се извършва само 

на определените от кмета на Общината места. 

 /2/ На нарушителите по този член се наказват с глоба от 20 до 100 лева. 

          Чл.24. /1/ Депонирането на производствени неопасни отпадъци  на общинското  

депо може да се извършва само след разрешение от кмета на общината , въз основа на 

молба от притежателя на отпадъците . За депонирането се заплаща такса  на оператора на 

депото. 

 /2/ На нарушителите по този член се налагат  с глоба  от 50 до 500  лева.  

           Чл.25. /1/ Лицата , които предлагат в търговските си обектите  батерии, 

акумулатори, луминисцентни и други лампи, съдържащи живак са задължени да 

предвидят места  и да осигурят  специализирани съдове  за събиране на негодни такива . 

Местата се съгласуват с общината. 

 /2/ На нарушителите по този член се налагат  глоби  от 50 до 500  лева. 

 Чл.26. /1/ Който в резултат от дейността си уврежда или може да увреди околната 

среда на територията на общината се наказва с глоба от 50 до 500 х.лв. 

 /2 / Във връзка с ал.1 кметът на общината може: 

  1.Да спира  производствени и други дейности до отстраняването на 

нарушенията. 

  2.Да прекратява  производствените и други  дейности , които причиняват  

или могат да причинят вреди на околната среда и човешкото здраве . 

  3.Да  дава  задължителни предписания за отстраняване  на последици от 

уврежданията. 

 

РАЗДЕЛ  V 

Предотвратяване на епидемии и борба с вредители и болести. 

 

 Чл.27. /1/ /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ Изграждането на ферми за 

отглеждане на птици, говеда, свине и овце да става съгласно изискванията на ЗУТ, след 
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съгласуване с Общината, РЗИ –Бургас и БАБХ при стриктно спазване на действащото 

законодателство.  

 /2/ /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/  Забранява се отглеждането на повече 

от едно говедо; 2 свине; 5 овце; 5 кози, 5 заека, 1 кон  и 10 птици, в  т.ч. и декоративни, за 

лични нужди в жилищната зона на населените места.  

 /3/ Отглеждането на селско стопанските животни да става в добре уредени и 

хигиенични стопански постройки. 

 /4/ /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/  Стопаните да извършват поне 

веднъж на месец дезинфекция на използваните стопански постройки и сгради с цел 

унищожаването на мухи и гризачи, както и ежедневно да почистват отпадъците от 

животновъдната дейност.  

 /5/ Забранява се отглеждането на свине и други животни на сметоразтоварището. 

 /6/ /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/  Който не изпълнява разпоредбите на 

ал.1, 2, 3 и 4 се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а на ал. 5 с глоба от 50 до 200 лв. и се 

прилагат изискванията на чл.26.  

 Чл.28. /1/ Задължават се гражданите и ръководителите на търговски дружества, 

учреждения и организации да притежават хигиенни тоалетни и помийни ями, както и да 

ги поддържат постоянно в хигиеничен вид. 

 /2/ Който не изпълни задължението си по предходната алинея, се наказва с глоба от 

20 до 100 .лв. 

 Чл.29. /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ /1/ Който хвърля боклук, умрели 

животни или други подобни отпадъци в реки или други водни площи,  дерета и др. общински 

терени, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. 

 /2/ Собствениците на умрели животни ги предават на екарисаж за обезвреждането 

на животинските отпадъци. 

 Чл.30. Който използва трупове на умрели животни без разрешение на 

ветеринарните органи, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. 

 Чл.31. /1/ Който не изпълнява нарежданията на общинската администрация 

относно борбата с болестите по домашните животни и птици или относно борбата с 

вредителите по селскостопанските култури, се наказва с глоба от 50 до 300 лв. 

 /2/ Който придвижва животни от един район в друг /овце, свине, телета, кози/ без 

ветеринарно свидетелство се наказва с глоба от 50 до 300 лв. 

 Чл.32. /1/ Който отглежда на паша свине от източно балканска порода извън 

определените за това места се наказва с глоба от 20 до 500 .лв.  

 /2/ Който не спазва взетите решения на Общинския съвет или заповеди на кмета на 

общината или кметовете на населени места за ограничаване на отглеждането на домашни 

животни и птици в определени райони на населените места на територията на общината, 

се наказва с глоба от 50 до 500 .лв. 

 Чл.33. Ръководител на търговско дружество, едноличен търговец, учреждение, 

организация, кооперация, който допусне превозване на хранителни стоки в 

недизенфекцирани превозни средства, съдове, се налага с глоба от 100 до 500 лв. 

 Чл.34. Който продава без надлежно разрешение хранителни продукти от 

животински произход /яйца, мляко, млечни продукти, месо и местни продукти/ се наказва 

с глоба от 100 до 500 х.лв.  

 Чл.35. Който събира отпадъчни вещи от обществените сметища или съдовете за 

смет, с изключение на полезни вторични суровини, се наказва с глоба от 20 до 100 лв. 

 Чл.36. /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ /1/ /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 

г., пр.№36/ Който разхожда куче в пределите на населените места, без да го държи 

вързано за повод, се наказва  с глоба от 50 до 200 лв. 
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 /2/ /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ Стопанин, който пуща без надзор 

кучето си, с което създава опасност за хора или други животни, се наказва с глоба от 100 

до 500 лв.  

 /3/ Ако от неизпълнението на предходната алинея бъде причинено увреждане на 

други лица или на тяхната собственост, наказанието е глоба от 50 до 200 лв. 

 /4/ Собственик, чийто куче удовлетворява физиологичните си нужди по улиците и 

площадите, се наказва с глоба от 20 до 100 лв. 

 /5/ /Нова с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ Стопанин, който отглежда куче, без 

да е регистрирано при ветеринарен лекар и няма издаден паспорт със задължителните 

ваксинации и обезпаразитявания, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. 

 

РАЗДЕЛ   VI 

 

 Чл.37. /1/ /Изм. с реш. № 374/19.12.2009г., пр. № 27/Който продава спиртни 

напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни граждани, се наказва с глоба 

или имуществена санкция от 2 000 до 4 000 лв. 

 /2/ /Изм. с реш. № 374/19.12.2009г., пр. № 27/ Забранява се посещението в 

заведения на лица, без да бъдат придружени от родители, настойници, попечители или от 

друго дееспособно пълнолетно лице, след 20 часа до 06 часа, ако са не навършили 14 

години, съответно след 22 часа до 06 часа, ако са навършили 14 години, но не са 

навършили 18 години.  

 /3/ Забранява се на лица, ненавършили 18 годишна възраст посещението в 

заведенията за хазарт. 

 /4/ /Изм. с реш. № 374/19.12.2009г., пр. № 27/Собствениците или наемателите на 

заведения, които допускат извършването на нарушения по предходните алинеи, се 

наказват с глоба  или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв., а при повторно 

нарушение – от 5 000 до 8 000 лв. 

 /5/ /Изм. с реш. № 374/19.12.2009г., пр. № 27/Родителите, настойници и 

попечители, които допуснат нарушение на забраната по ал.2 и ал.3, се наказват с глоба от 

300 до 500 лв. 

 Чл.38. /1/ Забранява се търговията със спиртни напитки в непосредствена близост 

до спортни, просветни и културни обекти, когато в тях се провеждат спортни състезания, 

учебни занятия, културни прояви и други публични мероприятия и организаторите им са 

поискали от продавачите продажбата на спиртни напитки да бъде прекратена. 

 /2/ Който нарушава забраната по ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. 

 Чл.39. /1/ Забранява се на управителите и на персонала на заведенията, в които се 

сервират  спиртни напитки да: 

  1. Поднасят спиртни напитки на шофьори, каруцари и др. когато е видно, че 

последните веднага след това ще управляват превозни средства. 

                2. Поднасят спиртни напитки на посетители, които са явно пияни, както и да 

посредничат за снабдяване със спиртни напитки на хронични алкохолици и психически 

разстроени лица. 

 /2/ Който нарушава забраната по ал. 1 се наказва с глоба от 50 до 500 .лв. 

 

РАЗДЕЛ   VII 

Осигуряване  безопасност на пътното движение 

 

 Чл.40. /1/ Общинската администрация организира пътническата транспортна 

схема, включваща редовните линии за превоз на пътници с автобуси за общо ползване. 
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 /2/ Откриването на редовни линии и изменението на съществуващите, както и 

утвърждаването на разписанията по тях става с решение на кмета на общината  съгласно 

съществуващата транспортна схема. 

 /3/ Почистването на превозните средства се осигурява от техните собственици или 

ползватели. Неизпълнението на това задължение е основание за спиране на дейността им 

и налагане на санкции. 

 /4/ Снижаването на бордюрите за удобен преход на МПС към гаражи и дворове 

става само с решение на “ТСУС” при общината. 

 /5/ За нарушаване разпоредбите на този член се налагат глоби в размер от 20 до 100 

.лв. 

 Чл.41. Който извършва неаварийни ремонти, чисти или мие коли, мотоциклети, 

велосипеди и др. подобни по тротоарите и уличните платна, като с това затруднява 

движението по тях, се наказва с глоба от 20 до 100 .лв. 

 Чл.42. /1/ Забранява се паркирането на моторни превозни средства по тротоарите и 

зелените площи на територията на общината. 

 /2/ Забранява се преминаването на превозни средства през пешеходните зони на 

населените места в общината, с изключение на превозните средства, снабдени със 

специален пропуск от кмета на общината. 

 /4/ Забранява се трайното паркиране на  МПС по улици и тротоари. 

 /5/ Забранява се домуването по улиците и паркингите на товарни коли, автобуси, 

селскостопански машини и каруци. Собствениците им са длъжни да им осигурят 

съответните гаражи, паркове или да използват обществени места, определени за целта. 

 /7/ Който нарушава забраните по предходните алинеи, се наказва с глоба от 20 до 

200 .лв. 

 Чл.43. /1/ Забраняват се всякакви игри, возене с шейни, каране на кънки и ски в 

случаите, когато това се извършва по улици и площади и може да доведе до пътни 

произшествия. 

 /2/ Който наруши забраната по ал. 1, се наказва с глоба от 20 до 100 лв. 

 Чл.44. /1/ Който незаконосъобразно организира или провежда спортни и други 

публични мероприятия не на установените за целта места без разрешение на общинската 

администрация и Районното полицейско управление и с това затруднява безопасността на 

пътното движение, се наказва с глоба от 50 до 200 .лв. 

 /2/ Исканията за получаване на такова разрешение се отправят най-малко два дни 

преди провеждането им. 

 Чл.45. /1/ Забранява се на водачите на каруци и файтони: 

  1. Да се движат нощно време без светещи фенери и без поставени 

светлоотражатели. 

  2. Да ги оставят впрегнати без надзор. 

  3. Да връзват впрегнатите животни за други превозни средства. 

  4. Движението на превозни средства с животинска тяга без предпазни 

престилки против замърсяване на улиците. 

  5. Превозните средства с животинска тяга се боядисват и номерират 

съгласно указанията на общината. 

 /2/ Който наруши забраните по ал. 1 се наказва с глоба от 20 до 100 лв. 

 /3/ Забранява се движението на верижни машини и на такива, влачещи прикачен 

инвентар из улиците и площадите на населените места без предварително разрешение на 

общинската администрация. 

 Който наруши забраната  се наказва с глоба от 20 до 100 .лв. 

 

РАЗДЕЛ   VІІІ 
Провеждане на събрания, митинги и манифестации 
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 Чл.46. /1/ За свикване на събрание или митинг на открито организаторите най-

малко 48 часа преди началото му, а в неотложни случаи в еднодневен срок, писмено 

уведомяват: 

1. Община Айтос - когато организаторът е с централно ръководство на 

сдружение, политическа или друга обществена организация и като място с посочен адрес. 

2.  Кметствата при всички останали случаи. 

 /2/ В уведомлението се посочва: организаторът, целта, мястото и времето на 

провеждането на събранието или митинга, както и предполагаемия брой участници. 

 Чл.47. /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ За провеждането на 

манифестация организаторите уведомяват писмено Общината най-малко 72 часа преди 

провеждането й, а в неотложни случаи 2 дни, като се посочват целта, времето, пътя на 

движение и предполагаемия брой участници. 

 Чл.48. /1/ Организаторите на събрание, митинг или манифестация разгласяват 

провеждането им след изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е 

наложена забрана по чл.12, ал.3 от Закона за събранията, митингите и манифестациите. 

 /2/ Нагледната агитация, ползвана за разгласяването и при провеждането на 

митинги, събрания и манифестации се почиства от организаторите на същите най-късно 

24 часа след провеждането. При неизпълнение наказанието е глоба от 50 до 200 .лв. и 

почистването се извършва от “КДС-Айтос” ЕООД за сметка на организаторите. 

 Чл.49. При постъпили уведомления от няколко организатора за провеждането на 

събрание, митинг или манифестация за едно и също време, място и път на движение, 

кмета на населеното място съдейства за постигане на съгласие между организаторите или 

осигурява провеждането на мероприятието по първото уведомление. 

 Чл.50. /1/ Организаторите на събрание, митинг или манифестация са длъжни да 

осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, опазването на 

общественото имущество, както и да не допускат нарушаване на правата и свободите на 

гражданите, които не участват в организираната проява. 

 /2/ Кметът на населеното място, където се провежда мероприятието, посочено в 

предходната алинея, чрез органите на полицията съдейства за нормалното протичане на 

същото и взема мерки за спазване реда и безопасността на движението. 

 Чл.51. /1/ Препис от акта за забраната по чл.12, ал.3 от Закона за събранията, 

митингите и манифестациите се изпраща на органите на полицията за изпълнение след 

изтичане на сроковете по чл.12, ал.4 и ал.6 от същия закон. 

 /2/ Органите на полицията привеждат в изпълнение писмените разпореждания на 

съответните кметове за прекратяване на събрание, митинг или манифестация, които не са 

организирани или не се провеждат при условията на закона. 

 /3/ Граждани и длъжностни лица, които нарушават установения ред и гаранциите 

за организиране и провеждане на събрания, митинги или манифестации се наказва с глоба 

от 50 до 200 .лв. 

РАЗДЕЛ   ІХ 

Стопанисване и поддържане на скривалища и противорадиационни укрития в 

жилищните блокове и административни сгради 

 

 Чл.52. /1/ От момента на въвеждане в експлоатация, отговорността за техническото 

състояние и цялостната готовност на скривалището и всички разходи по поддържането му 

се поемат от неговия собственик, а при даването му под наем, от организацията, 

използваща скривалището в мирно време. 

 /2/ Който използва помещенията на скривалищата за зеленчукови хранилища, за 

складове за голямо-габаритни изделия, отровни химикали, ронливи и лесно 

възпламеняващи се материали, както и за жилища, се наказват с глоба от 100 до 500 -лв. 
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 /3/ Който не освободи от материали подходите, входовете и помещенията за 

техническото оборудване и коридорите на скривалищата, с оглед своевременното им 

привеждане в готовност за укриване на хора, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. 

 /4/ Който без разрешение на  общински отдел на Гражданска защита извършва 

препланиране на съоръженията, пробива отвори в стените или демонтира оборудването, 

се наказва с глоба от 100 до 500 лв. 

 /5/ При наличие на аварии във водоснабдителната или канализационна система, 

спирателните кранове се затварят и се вземат незабавни мерки за извършване на 

необходимия ремонт. 

 /7/  Контрол по поддържането на скривалищата в готовност за използване по 

назначение се осъществява от  “Гражданска защита” на всички равнища. 

 Чл.53./1/ Отговорността за техническото състояние и изправността на 

противорадиационните укрития в жилищните блокове и административните сгради се 

поемат от съсобствениците и административни ръководители по места. 

 /2/ Забранява се снемането или пробиването вратите и металните капаци на 

прозорците на противорадиационните укрития. 

 /3/ Забранява се използването на общите помещения в противорадиационните 

укрития не по предназначение и самоволно настаняване на гражданите в тях. 

 /4/ Забранява се демонтирането на техническото оборудване на 

противорадиационните укрития - вентилатори, електро- и В и К инсталации, както 

всякакви преустройства и преграждания, без разрешение на органите на “Гражданска 

защита”. 

 /5/ Контролът по стопанисването и поддържането в изправност на 

противорадиационните укрития се осъществява от органите по “Гражданска защита” от 

всички нива. 

 /6/ За нарушения по ал. 2, 3, 4  се налагат  глоби в размер  от 50 до 500 .лв. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §1. /1/ /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ Изпълнението на настоящата 

наредба се възлага на кмета на общината и ръководителите на Районно управление на 

полицията Айтос, РЗИ – Бургас, структурите на БАБХ и РСПАБ, като същите със заповеди 

определят длъжностните лица, които ще контролират изпълнението на Наредбата. 

 /2/ Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по тази Наредба или по 

контрола за нейното изпълнение или с бездействието си допуска нарушаването й се 

наказва с глоба от 20 до 100 лв. 

 /3/ При повторност на извършените нарушения по настоящата Наредба, 

наказанието е: 

 а/ за физически лица - глоба от 50 до 500 лв.; 

 б/ за еднолични търговци и юридически лица - глоба от 100 до 500 .лв. и 

лишаване от правото да се упражнява професията или дейността във връзка, с която е 

извършено нарушението за срок от 1 месец до 2 години, включително и чрез запечатване 

на мястото, където е извършено нарушението за срока на лишаването му от горе 

посоченото право. 

 /4/ Родител /настойник/, който поради неупражняване на надзор върху своето дете 

допусне то да извърши нарушение по настоящата Наредба се наказва с глоба от 20 до 100 

.лв. 

 

 §2. /1/ Наказанията за маловажни случаи по настоящата Наредба могат да се 

налагат и на място чрез събиране на глоба в размер от 10 лв. посредством квитанция. 

Глобите от 10 лв. не подлежат на обжалване. 
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 /2/ В тези случаи, ако нарушителят откаже да плати глобата на мястото на 

нарушението, съответните длъжностни лица следва да му съставят акт. 

 /3/ Право да налагат глоба в размер до 10 лв. посредством квитанция имат 

длъжностните лица по § 1, ал.1 от настоящата Наредба. 

 

 §3. /Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ По смисъла на тази Наредба: 

    1. /Доп. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ “Обществени места” са улиците, 

площадите, алеите, зелените площи, градинките, обществените сгради и колите за 

обществения и таксиметров транспорт и други терени с обществено предназначение 

(тротоари, пазари, паркинги и други).   

           2. “Маловажни случаи” са тези,  в които извършеното деяние с оглед липсата или 

незначителността на вредните последици представлява по-ниска степен обществена 

опасност в сравнение с обикновените случаи на административното нарушение от този 

вид. 

 3. /изм. с реш. № 471/29.11.2006 г./ „Пешеходната зона е определена в §1 от 

допълнителните разпоредби на Наредба  № 4/27.09.2006 г.” 

§4. /Нов с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ На физическите и юридически лица 

се дава шест месечен срок от влизането в сила на измененията на Наредбата, приети с 

Решение № 551/27.09.2018 г., за предприемане на действия по привеждане на дейността 

си, в съответствие с въведените с чл.3в и чл.3г изисквания. 

  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §5. Кметът на община Айтос и началникът на Районно управление на полицията 

Айтос да приемат план за действията, необходими за срочно поставяне на маркировка на 

пътни знаци и заграждения на територията на гр. Айтос и на населените места в 

общината. 

 §6. /1/ В неуредените от тази Наредба случаи се прилагат разпоредбите на 

действуващото законодателство, а когато такива липсват се приемат съответните решения 

от Общинския съвет, респективно заповеди на кмета на общината. 

 /2/ Кметът на общината може да дава указания по приложението на тази Наредба. 

 §8. Тази Наредба се приема на основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА и влиза в сила от 

деня на обнародването и във вестник “Народен приятел” като отменя Наредба № 1 за 

опазване на обществения ред и приветливия вид на населените места на територията на 

Община Айтос от 1996 година.  

Наредбата е приета на заседание на ОбС – Айтос, проведено на 28.06.2006 г.  

Протокол  № 35. 

/Изм. с реш. №821/ 26.08.2015 г., пр.№53/ Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №3/2006г. за опазване на обществения ред в община Айтос влиза в сила от датата 

на обнародването й във вестник  „Народен приятел”. 

/Изм. с реш.№551/ 27.09.2018 г., пр.№36/ В заглавието на Наредбата се заличава 

израза „№ 3 от 2006 г.”  Навсякъде в Наредбата „Районно полицейско управление Айтос” 

да се замени с „Районно управление на полицията Айтос“. 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения 

ред в Община Айтос, приета с Решение № 551/27.09.2018 г., от протокол № 36 на 

Общински съвет Айтос, влиза в сила три дни след публикуването й във в-к „Народен 

приятел”. 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ЕНВЕР ОСМАНОВ 


