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НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №3 ОТ 2006 Г. ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА АЙТОС 

 

 

 Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок 

от 30 дни, Общински съвет Айтос, чрез настоящото публикуване, предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по 

проекта на Наредбата на е-mаil адрес: obs.aitos@abv.bg  или в деловодството на Община Айтос.  
 

 Дата на публикуване: 03.08.2018 г.  

 

 

МОТИВИ 

 

  Причини: Настоящите изменения се предлагат с цел постигане на по-голям контрол 

върху дейности, които създават предпоставки за нарушаване обществения ред на територията на 

Община Айтос и с цел осигуряването на спокойствие на гражданите на общината. Измененията в 

Наредбата са продиктувани от недоволството на голяма част от жителите на града, които години 

наред се оплакват от нерегламентираното осъществяване на „дейност по рязане на дърва”,  която  

дейност, осъществявана в поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, създава пречки 

по-големи от обичайните на собствениците на жилищни сгради, непосредствено засегнати от  

осъществяването на дейността, поради което се налага тяхното обществено регулиране.  

 Промяната в наименованието е във връзка предприетата практика на Общински съвет, за 

отпадане на номера и годината в заглавието на съответната Наредба.  

            Предлаганите промени в чл.21, чл.27, чл.29, чл.36, чл.47, §1 и §3 се налагат, поради 

необходимостта от тяхната актуализация, свързана с настъпили промени в законодателството. 

 Цел на Наредбата: Предвижданата промяна цели въвеждане на нови правила, които  

регулират обществени отношения, свързани с осъществяването на дейности, които смущават   

спокойствието на гражданите на територията на Общината.  

 Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: Разходване на 

финансови средства за прилагане на изменението не са необходими. 

 Очаквани резултати: Очакваните резултати от приемането на предложеното изменение 

и допълнение на Наредбата са в посока на подобряване на условията за живот на гражданите на  

община Айтос  

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганото изменение и 

допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред е в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  

 

 

ПРОЕКТ 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 от 2006 г. за опазване на 

обществения ред в Община Айтос, а именно: 

 

§ 1. Създава  се нов чл.3в,  както следва:  

Чл.3в (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 до 1000 лв. и имуществена санкция за ЮЛ в размер на от 1000 – 5 000 лв.  

             



  

 § 2. Създава се нов чл.3г, както следва: 

 Чл.3г (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, службите по противопожарна 

безопасност, РИОСВ и РД по горите. 

 (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. При установено 

повторно нарушение, кметът на общината може да разпореди спиране на упражняване на 

дейността.   

 

            § 3. В чл.21, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:  
            В т.18  думата „паркове” се заменя със „ здравни заведения”.   

            В т.21  израза „и зелени площи” се отменя.  

 

  § 4. Чл.27, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: 

  „Изграждането на ферми за отглеждане на птици, говеда, свине и овце да става съгласно 

изискванията на ЗУТ, след съгласуване с Общината, РЗИ и БАБХ при стриктно спазване на 

действащото законодателство.”.  

 

  § 5. В чл.27, ал.2 се правят следните допълнения: След израза „5 кози” се добавя „5 

заека, 1 кон  и 10 птици, в  т.ч. и декоративни”. 

 

  § 6. В чл.27, ал.4 се правят следните допълнения:  Преди израза „ да почистват” се добавя 

„ежедневно”.  

 

            § 7. В чл.27, ал.6 се правят следните изменения: Израза „глоба от 20 до 100 лв.” се 

заменя с „глоба от 100 до 500 лв.”. 

 

  § 8. Чл.29, ал.1 и ал.2 се изменят и придобиват следната редакция: 

 /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. 

 

  § 9. В чл.36 се правят следните изменения:  

• В ал.1 израза „глоба от 20 до 100 лв.” се заменя с „глоба от 50 до 200 лв.”  

• В ал.2 израза „глоба от 20 до 100 лв.” се заменя с „глоба от 100 до 500 лв.” 

•  Създава се нова ал.5 със следният текст: „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.” 
 

 § 10. Чл.47 се правят следните изменения: Израза „най-малко 5 дни” се заменя с израза 

„най- малко 72  часа”.   
 

 § 11. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения:  

 В §1, ал.1 след израза Районно полицейско управление, изброените институции „„КДС 

Айтос” ЕООД, ДВСК, РБМИ, ХЕИ”  се  заменят с „ РЗИ, структурите на БАБХ ”.       

 

 § 12. В §3, т.1 в края на изречението се добавя израза: „и други терени с обществено 

предназначение (тротоари, пазари, паркинги и други).”                   

 



 § 13. Създава се нов §4, както следва: „На физическите и юридически лица се дава шест 

месечен срок от влизането в сила на измененията на Наредбата, приети с Решение 

№......................, за предприемане на действия по привеждане на дейността си, в съответствие с 

въведените с чл.3в и чл.3г изисквания.” 

    

 § 14.  В заглавието на Наредбата се заличава израза „№ 3 от 2006 г.”. 

 

 § 15. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред 

в Община Айтос, приета с Решение № …/.....................г., от протокол № ..... на Общински съвет 

Айтос, влиза в сила три дни след публикуването й във в-к  „Народен приятел” ............................ г. 

 

 

 

 

                                                          Вносител 

                                                          Председател на ОбС Айтос   

      /Красимир Енчев/   


