Публикувани на 22.08.2018 г.
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
На основание с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от
публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Търговище се приемат
предложения и становища относно Проекта за приемане на „Наредба за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община
Търговище” на e-mail:obshtina@ targovishte.bg или в Центъра за административно обслужване на
Община Търговище на адрес : гр. Търговище, пл.”Свобода”.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните
Мотиви за приeмане на „Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество на територията на Община Търговище”.
I. Причини, които налагат приемането:
1. Протести на Окръжна Прокуратура – Търговище с вх. № 11-03-1664/16.06.2017 г. и вх.
№ 11-03-1762/10.07.2018 г.;
2. Необходимост от промяна на структурата на досега действащата Наредба за опазване на
обществения ред в Община Търговище и съобразяването й с разпоредбите на Закона за
нормативните актове;
3. Необходимост от привеждане в съответствие на разпоредбите в местната наредба с
измененията и допълненията в националното законодателство в областта на обществения ред и
сигурността на гражданите;
4. Необходимост от ясно регламентиране и повишаване ефективността при налагането на
наказания за констатирани административни нарушения на територията на Община Търговище;
II. Цели, които се поставят:
1. Проектът има за цел да се синхронизира и приведе в съответствие местната Наредба със
законодателството ни в областта на обществения ред и сигурността.
2. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение
превенция и констатиране на нарушения на обществения ред на територията на общината, както и
редът и начина за санкционирането им.
III. Очаквани резултати:
1. Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни, общодостъпни правила и норми
на поведение, права и задължения на физически, юридически лица и организации и др. - временно
пребиваващи или трайно установени на територията на Oбщина Търговище, по отношение
спазване на обществения ред, опазване на чистотата и общественото имущество;
2. Налагането на санкции при констатирани нарушения по отношение спазването на
установените с Наредбата правила и норми, ще доведат до по-стриктното им спазване, до
минимизиране на нарушенията на обществения ред, опазването на чистотата и общественото
имущество на територията на Община Търговище;
IV.Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими
допълнителни финансови средства, както и допълнителни човешки ресурси;
V.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.
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Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище е
подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е
предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление,
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Приложение: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ.

НА
НА

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата и общественото имущество на територията
на Община Търговище
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът, условията и специалните изисквания за
спазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Търговище, с оглед
опазване на публичната и частната собственост, осигуряване на правото на труд,
спокойствието и отдиха на гражданите, създаване на нормални условия за дейността на
юридическите лица, организации и учреждения, както и защита на техните права и
интереси.
(2) Наредбата е задължителна за всички физически лица, които живеят или
временно пребивават на територията на общината, за собствениците, наемателите и
ползвателите на
жилищни, административни и стопански сгради и обекти,
представителите на етажните собствености, както и за всички юридически лица и
техните клонове и поделения, организации и учреждения, осъществяващи дейност на
територията на общината.
(3) Наредбата има действие на територията на Община Търговище.
(4) Наредбата определя и задълженията на общинската администрация и
служителите на Районно управление на МВР по опазване на обществения ред, както и
правомощията им за констатиране и санкциониране на нарушенията.

ГЛАВА ВТОРА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ
Чл. 2. (1) Забранява се вдигането на шум, нарушаващ спокойствието на обитателите на
жилищни сгради, водещ до вреден ефект и дискомфорт, за времето от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от
23.00 ч. до 06.00 ч. (през зимния период от 22.00 ч. до 07.00 ч.)
(2) Забранява се високо говорене, пеене, свирене и създаване по какъвто и да е начин
на шум на обществени места, в жилищните зони и обществения транспорт, водещ до вреден
ефект и дискомфорт за времето от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 06.00 ч. (през зимния
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период от 22.00 ч. до 07.00 ч.), с изключение на дейностите по организирано събиране и
извозване на битовите отпадъци, а също така и при косене на общински зелени площи.
(3) Забраната по чл. 2, ал. 2 не се отнася за строителството на обекти- публична и
частна общинска собственост, публична и частна държавна собственост, както и строителство
на обекти, собственост на физически и юридически лица, строителство на
нови
водоснабдителни,
канализационни,
енерго-снабдителни,
газоснабдителни
и
далекосъобщителни мрежи, в т.ч. реконструкцията и плановите им ремонти, както и
отклоненията от тях.
(4) Забранява се озвучаването с музикални и усилвателни уредби и свиренето на
оркестри, от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 6.00 ч. сутринта (през зимния период от
22.00 ч. до 07.00 ч.):
1. в обществените заведения;
2. в жилищните блокове и в близост до тях,
3. на открити терени,
(5) Забраната по предходната алинея не се прилага за обществени прояви, организирани
от Община Търговище или разрешени от Кмета на общината, както и за обществени заведения,
отговарящи на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум
чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при
изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството.
(6) Забранява се товарене, разтоварване, продължителното загряване и форсирането на
място на автомобилните двигатели в жилищните квартали, водещ до вреден ефект и дискомфорт
от 23 ч. вечерта до 6.00 ч.сутринта.
(7) При нарушение на чл. 2, aл. 1, ал. 2, и ал. 5 на виновните лица се налага глоба в
размер от 50 лв. до 100 лв. При повторно нарушение на виновните лица се налага глоба в размер
от 100 лв. до 200 лв.
(8) При нарушение на чл. 2, aл. 4 на виновните лица се налага глоба в размер от 100 лв.
до 500 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци- имуществена санкция в размер от
500 лв. до 1000 лв. При повторно нарушение на виновните лица се налага глоба в размер от
300лв. лв. до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в
размер от 1000 лв. до 5000 лв.
Чл. 3. (1) Освен забраните по предходния член, в жилищните сгради се забранява
извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават
спокойствието на останалите обитатели и водещ до вреден ефект и дискомфорт.
(2) За задоволяване на битови потребности, дейностите по предходната алинея могат да
се извършват от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 20.00 ч. в дните, обявени за работни, а с
писменото съгласие на засегнатите обитатели и в почивни дни.
(3) Промишлена, складова и шумна търговска дейност в жилищните сгради и
комплекси се разрешава само след писмено съгласие на обитателите им и след провеждане на
всички законови процедури по разрешаване на дейността.
(4) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, за
спазване на изискванията на съответните норми, ползването на шумни апарати и машини се
допуска от 09.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 21.00 ч.
(5) Свиренето на музикални инструменти, пеенето за обучение, репетиране,
преподаване и музициране се допуска от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч.
Изключение се допуска за помещение, които са шумоизолирани съгласно НАРЕДБА № 4 от
27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното
проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума,
излъчван по време настроителството.
(6) При нарушение на чл. 3 се налага глоба в размер от 50 лв. до 500 лв.
Чл. 4. (1) Забранява се извършването на непристойни прояви, с които се нарушава
общественият ред и спокойствие, нормите на поведение по улици, площади и други
обществени места, изразяващи се чрез нецензурни и неприлични изрази и действия, извън
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случаите, представляващи престъпления по чл. 325 от Наказателния кодекс и чл. 1 от Указа за
борба с дребното хулиганство.
(2) Забранява се нарушаването на обществения ред и спокойствие в границите на
населените места на община Търговище чрез използването на пневматично (въздушно)
оръжие извън определените за целта стрелбища.
(3) Забранява се нарушаването на обществения ред и спокойствие, чрез използването
на газово оръжие в границите на населените места на територията на община Търговище, с
изключение на случаите на неизбежна отбрана.
(4) Забранява се използването на пиротехнически състави (пиротехнически изделия,
съдържащи пиротехнически състави, енергията на които при привеждане в действие създава
светлинен, звуков, димен, газоотделящ, движещ или взривен ефект - батерии, ракети,
бомбички) и взривоопасни материали, включително на официални празници, спортни
състезания, митинги и концерти на открито, без съответното разрешение и извън случаите
определени от компетентните органи.
(5) Забранява се продажбата на пиротехнически състави ( изделия -ракети, бомбички)
без съответното разрешение и извън определените за тази целместа.
(6 ) При констатиране на нарушения по чл. 4, ал. 1 нарушителите се наказват с глоба в
размер от 100 лв. до 500 лв., като при повторно нарушение се налага глоба в размер от 500 лв.
до 1000 лв.
(7 ) За нарушения по чл. 4, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5, се налага глоба в размер от 500 лв.
до 2500 лв., като при повторно нарушение се налага глоба от 3000 лв. до 8000 лв. и отнемане
на разрешението за срок до две години.
(8) Забранява се употребата на алкохол по всяко време на открито по улици, тротоари,
площади, паркове и градини, междублокови пространства, дворове на училища, детски ясли и
градини и на други открити места за трайно задоволяване на обществени потребности на
територията на Община Търговище, с изключение на случаите на организирани и разрешени по
законния ред чествания, събори и други прояви.
(9) При констатиране на нарушения по ал. 8 се налага глоба в размер от 50 лв. до 100
лв. и отвореният за консумация алкохол се излива на място.
Чл. 5. (1) При провеждане на манифестации, митинги, шествия и подобен вид
мероприятия се забраняват шумните и нецензурни скандирания по улиците, площадите и
други обществени места, водещи до нарушаване на обществения ред. Определените по
законовия ред отговорници осигуряват нормалното им протичане.
(2) При констатиране на нарушения на тези забрани нарушителите се наказват с глоба в
размер от 50 лв. до 300 лв.
ГЛАВА ТРЕТА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 6. (1) Забранява се:
1.
Лепенето и изписването на нагледни и агитационни материали и рисуването на
графити по витрини, огради, стени на сгради, по превозни средства и места с обществена
значимост, освен на определени за целта места.
2. Късането и повреждането на обяви, рекламни и нагледни агитационни материали,
когато са на определени за това места.
3.
Нерегламентирано лагеруване в района на Община Търговище
4.
Нощуването по пейки, в паркове, градини, авто- и ж.п. гари и други обществени
места на територията на Община Търговище.
(2)
Разходите за отстраняването на причинените по ал. 1 вреди се поемат от
съответните лица, извършили нарушението или от родителите/настойниците и попечителите/
им.
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(3) За нарушения по чл. 6, ал. 1, се налагат глоби в размер от 50 лв. до 200лв.,
Чл. 7. (1) При използване на обществения транспорт се забранява:
1. Пушенето, пиенето и хвърлянето на хранителни и др.отпадъци.
2. Викането, свиренето, пеенето и др. действия, нарушаващи спокойствието на
останалите пътници и водачите на МПС.
3. Качването и слизането по време на движение от МПС.
4. Отнемане предимствата на лица с увреждания, възрастни и болни хора,
бременни жени и майки с деца до седемгодишна възраст.
5. Превоз на запалителни и огнеопасни материали, взривоопасни вещества, бутилки за
пропан-бутан и др. газ
6. Превоз на домашни животни, птици и вещи, които могат да навредят на другите
пътници.
(2) За нарушения по чл.7, ал.1 се налага глоба в размер от 50 лв. до 200 лв.
Чл. 8. (1) Не се разрешава ловенето и избиването на пойни птици и гълъби в паркове,
лесопаркове и други обществени места на територията на Община Търговище.
(2) За нарушения по чл.8, ал.1 се налага глоба в размер от 50 лв. до 100 лв.
Чл. 9 (1) Забранява се къпането в неохраняеми водоеми на територията на общината.
(2) Стопаните на водоеми са задължени да поставят предупредителни табели за забрана
на къпането, на всички подстъпи към водоемите.
(3) За нарушения по чл. 9, ал. 1 се налага глоба в размер от 50 лв. до 200 лв., а за
нарушение на ал. 2 глоба в размер от 100 лв. до 500 лв. или имуществена санкция в размер от
500 лв. до 1000 лв.
Чл. 10 (1) Не се разрешава повреждането и качването по обекти на културата,
изкуството и историческото наследство.
(2)
Не се разрешава влизането и качването в незавършени строежи, с изключение
на длъжностни лица, оправомощени със закон или друг нормативен акт.
(3) За нарушенията по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 се налага глоба в размер от 50 лв. до 100 лв.
Чл. 11. (1) Забранява се:
1. влизането в районите на гробищните паркове на общината от 23.00 ч. до 6.00 ч. през
летния период и от 22.00 ч. до 7.00 ч. през зимния период;
2. оскверняването на гробове и надгробни паметниците.
(2) За нарушения по чл. 11, ал. 1, т. 1 се налага глоба в размер от 50 лв. до 250 лв.
(3) За нарушения на чл. 11, ал.1, т. 2 се налага глоба в размер от 500 лв. до 1000 лв., ако
деянието не представлява престъпление по НК.
Чл.12. (1). Забранява се:
1. Копаенето и вземането на почва от синорите и други пътища и пътеки, както и пясък
и чакъл от коритата на реките Сива и Врана, извън определените от общината места;
2. Повреждането на чешми, извори, помпи и съоръжения към тях, намиращи се на
територията на общината;
3.
Повреждането на инсталациите на открити и закрити канали за напояване и
басейни;
4.
Повреждането на паметници и други културни и декоративни елементи,
фасадите на сгради и други обществени обекти;
5.
Разместване на пейки, стъпване по тях, драскането или повреждането им по
друг начин.
6. Разместване без разрешение на общинските органи на съоръженията в детските и
ученически спортни площадки, както и тяхното повреждане и унищожаване.
7. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки и
съоръженията; на обществените телефонни апарати, съоръжения и кабини; на уличните
хидранти; на заслоните по спирките на обществения транспорт; уличните и парковите
осветителни тела и съоръжения, на афишните съоръжения и площи, на скулптурно декоративните форми и елементи.
(2) За нарушения по чл. 12 се налага глоба в размер от 50 лв. до 1000 лв.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ
Чл. 13. (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в жилищните
зони на града и околоблоковите пространства с изключение на декоративни животни и птици
(зайци и гризачи, кафезни птици, вкл. род кокошки-мини породи, вoдoплаващи, змии и
гущери, костенурки, други земноводни и риби). Забраната не се отнася за зоната за земеделски
труд и отдих и кварталите Въбел и Бряг.
(2) Устройването на пчелини в населени места и вилни зони се съобразява с условията
на Закона за пчеларството.
(3) Отглеждането на декоративни животни и птици в мазета, тавани, гаражи, стълбищни
площадки, балкони, тераси или лоджии на жилищни блокове и кооперации и други места, да
се извършва по начин не противоречащ на правилника за вътрешния ред на етажната
собственост.
(4) Отглеждането на декоративни птици и животни в дворни места и околоблокови
пространства, както и в мазета, тавани, гаражи, стълбищни площадки, балкони, тераси или
лоджии на жилища, необхванати от ЗУЕС се осъществява само след писмено съгласие на
непосредствените съседи /съсобственици/ и съобразно физиологичните нужди на вида и
санитарно-хигиенните изисквания и условията, разписани в чл. 176, ал. 2 от ЗВД. С цел
опазване здравето на хора и животни в непосредствен контакт с такива животни, оглеждани
като домашни любимци е необходимо:
1. да се спазват изискванията, посочени в Наредба № 39 от 1.12.2008 г. за условията за
отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески
особености. (обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г.)
2. да се потърси навременен съвет и помощ от ветеринарен лекар или специалист по
поведение на животни, при неспособност за коригиране на нередно поведение и антисоциални
навици, демонстрирани от животно то компаньон.
3. задължителна ваксинация от практикуващ ветеринарен лекар (или от лице под неговия
контрол), който определя подходящата схема и ваксина за съответния животински вид,
възраст и физиологично състояние и обезпаразитяване срещу ендопаразити (вътрешни
паразити) и ектопаразити (външни паразити).
(5) Редът и условията за отглеждане на кучета се извършва съгласно изискванията на
ЗВД и Закона за защита на животните.
Чл. 14. В личните стопанства могат да се отглеждат продуктивни животни за лични
нужди с цел добив на суровини и храни за лична употреба, като за тях не се прилагат
разпоредбите на Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти. За лично се счита стопанство с наличност до:
т. 1. Три едри преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст;
т. 2. десет дребни преживни животни и приплодите им до 6 – месечна възраст;
т. 3. пет прасета за угояване;
т. 4. три броя еднокопитни животни и приплодите им до едногодишна възраст;
т. 5. десет зайкини с приплодите ;
т. 6. 50 възрастни птици независимо от вида;
т. 7. 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
Чл. 15. При отглеждането на животни в животновъдните обекти, регистрирани по чл. 51
и чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинските дейности, е задължително спазването на
изискванията на Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти.
Чл. 16. (1) Животните в стопанствата по чл. 15 се отглеждат в специално оборудвани за
целта помещения, отговарящи на изискванията на Наредба №
44/20.04.2006, за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
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(2) Стопанските постройки трябва да са изградени съгласно изискванията на Закона
за устройство на територията и съобразно издадени от Община Търговище строителни
книжа.
(3) В стопанските помещения, където се извършва мокро почистване, задължително
се изграждат съоръжения за събиране, пречистване и отвеждане на отпадните води.
(4) Собствениците на селскостопански животни осигуряват място за временно
съхранение на оборския тор в собственото си или съсобствено дворно място (на отстояние не
по-малко от 5 м. от границите на съседен имот, съгласно чл. 9, т. 16 от Наредбата за
управление на отпадъците на територията на Община Търговище).
(5) За нарушения по тази Глава, виновните лица се наказват с глоба в размер от 50 лв.
до 500 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци- имуществена санкция в размер от
500 лв. до 1000 лв. При повторно и системно извършени нарушения на виновните лица се налага
глоба в размер от 100 лв. лв. до 1000 лв. лв., а на юридическите лица и едноличните търговци
имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 5000 лв.
(6) За преустановяване на нарушения по чл. 13, Кметът на Общината може да издаде
Заповед за принудително преместване на животните, извън жилищните зони на града или
тяхното премахване. Изпълнението на Заповедта се осъществява по реда на
Административно-процесуалния кодекс.
ГЛАВА ПЕТА
ХИГИЕНА
Чл. 17. (1) Забранено е преминаването на стада през града. Забранява се пашата на
животни в парковете и градините на община Търговище, включително в озеленените площи
по околовръстните пътища.
(2) Забранява се в града движението на превозни средства с животинска тяга без
гумени колела и престилки за животните.
(3) За нарушения по чл. 17 се налага глоба в размер от 50 лв. до 200 лв.
(4) Кметовете на населени места и кметските наместници:
т. 1. Предприемат мерки за недопускане използването на общинските пасища, мери и
ливади и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са
извършени мерките по програмите за профилактика, надзор и ликвидиране на болести по
животните и зоонози;
т. 2. Съдействат за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестите по животните;
т. 3. Предприемат мерки за недопускане на свободно движение и движение без
придружител на животни по улиците на населеното място и извън него;
т. 4. Определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на
населеното място.
т.5. Предупреждават стопаните с неиздължена общинска такса за общо ползване на
пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, че нямат право да ползват общинските
пасища за пасищните си животни до изплащане на дължимите суми.
Чл. 18. (1) Забранява се:
1. хвърлянето на угарки, кибритени и цигарени кутии, автобусни билети, отпадъци от
семки, фъстъци и други по тротоарите, улиците, площадите, стълбищата на сградите и други
обществени места;
2. изхвърлянето на жарава в контейнерите и кошчета за отпадъци;
3. изхвърлянето в и до контейнерите и кошчета за отпадъци на избухливи вещества,
горящи и неизгаснали отпадъци, твърди и обемисти предмети, строителни и производствени
отпадъци, животинска тор и други отпадъци, които могат да повредят сметосъбиращата
техника и съдове за битови отпадъци;
4. изхвърлянето на отпадъците от хранителни продукти от домакинствата извън
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контейнерите за сметосъбиране с цел изхранване на бездомни животни;
5. изхвърлянето на остатъци от хранителни продукти от домакинствата извън
контейнерите за сметосъбиране с цел изхранване на бездомни животни;
6. ровенето и изнасянето на отпадъци от контейнерите за сметосъбиране;
7. използване на нестандартни горивни материали (гума, пластмаса и др.) за отопление
или технологични нужди;
8. изхвърлянето на отпадъци от балкони и прозорци на сградите;
9. изхвърляне на отпадъци от опаковки /хартиени, картонени, пластмасови, метални
и стъклени/ в контейнери за битови отпадъци;
10.изхвърлянето на камъни и отпадъци по пътища, бреговете на реката и крайградски
зони, извън определените от общината места;
11. увреждането и замърсяването на чешми, извори, помпи и съоръжения към тях,
намиращи се на територията на общината, както и на открити и закрити канали за напояване;
12. увреждането и замърсяването на паметници и други културни и декоративни
елементи, фасадите на сгради и други обществени обекти;
13. излизането на уличните платна на транспортни средства с непочистена ходова част
от строителни, промишлени и селскостопански обекти;
14. паркиране на автомобили по начин, който затруднява обслужването на съдовете за
битови отпадъци.
(2) За нарушения на чл.18 т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се налага глоба в размер от 300 лв.
до 1000 лв., и имуществена санкция в размер от 1400 лв. до 4000 лв.
(3) За нарушения на чл. 18, т.10, 11, 12, 13 и 14 в случай че деянието не представлява
престъпление, се налага глоба в размер от 100 лв. до 1000 лв.
Чл. 19 (1) Забранява се замърсяването на въздуха и почвата, чрез извършване на
дейности, свързани с отделянето на неприятни и дразнещи миризми, установено
органолептично.
(2) Забранява се използване на неизправни локални парокотелни инсталации, които
поради неправилен режим на горене замърсяват силно въздуха, отделяйки голямо количество
сажди и дим.
(3) Забранява се миене на автомобили по улиците и междублокови пространства на
територията на населените места, със замърсяващи, агресивни химически препарати.
(4) За нарушение на чл. 19 се налага глоба в размер от 50 лв. до 150 лв.
Чл. 20. (1) Почистването и поддържането на чистотата на сградите, дворовете и
прилежащите им територии, както и тротоарите към тях се осигурява от физическите и
юридическите лица, собственици или ползватели на сградите и имотите.
(2) При снеговалеж и заледяване, всички административни ръководители на
учреждения, търговски дружества, управители на етажна собственост и собствениците на
еднофамилни жилища са длъжни да организират своевременно и постоянно почистване пред
входовете, прилежащите им тротоари и работни площадки в района на обектите, както и
премахване на ледените висулки от покривите на сградите, за осигуряване на нормален
работен процес и безопасно движение.
(3) При почистване на сняг се забранява:
1. Натрупването му върху тротоарите, без да се осигури достатъчно място за движение
на пешеходците, както и на автобусните спирки.
2. Складиране на сняг, обработен със сол непосредствено около стволовете на
дърветата.
(4) За организацията на дейността по предходната алинея кметът издава заповед за
режима и реда по снегопочистването.
(5) За нарушения по чл.20, ал. 2, се налага глоба в размер от 50 лв. до 100 лв. за
физически лица и имуществена санкция в размер от 100 лв. до 500 лв. за юридически лица.
(6) За нарушения по чл. 20 ал.3 се налага глоба в размер от 100 лв. до 500 лв.
Чл. 21. (1) Забранява се използването на части от тротоари, свободни обществени
площи и части от уличните платна за строителна площадка и складиране на отоплителни и
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строителни материали.
(2) При липса на техническа възможност, отклонения от забраната по предходната
алинея се допускат, въз основа на разрешение, издадено от главния инженер на общината,
съгласувано с органите на полицията, относно безопасността на движението. В тези случаи,
след отпадане на нуждата от използване, теренът следва да се възстанови в добро физическо и
хигиенно състояние.
(7) При нарушение на чл.21 се налага глоба в размер от 50 лв. до 100 лв. и
имуществена санкция в размер от 500 лв. до 1000 лв. за юридически лица.
ГЛАВА ШЕСТА
ПРОТИВОПОЖАРНА И АВАРИЙНА ЗАЩИТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Чл. 22. (1) Управителите на юридическите лица и едноличните търговци организират и
са длъжни да провеждат мероприятия, свързани с осигуряването на противопожарната охрана.
Всеки гражданин е длъжен да не създава условия за възникване и разпространение на пожари.
(2) За нарушения на чл.22 ал.1 се налага глоба в размер от 50 лв. до 200 лв. или
имуществена санкция в размер от 100 лв. до 500 лв.
Чл. 23. (1) Ръководителите на предприятия, организации, фирми и гражданите са
длъжни да почистват от тревна растителност и горими отпадъци в пространствата около
сградите, съоръженията, складовете, фуражните площадки и други обекти, като ги изнасят на
определените за целта места.
(2) При нарушения на ал. 1 се налага глоба в размер от 50 лв. до 200 лв. или
имуществена санкция в размер от 100 лв. до 500 лв.
Чл. 24. (1) При провеждане на мероприятия с масово събиране на хора, организаторите
на същите се задължават да извършат допълнителни проверки на всички помещения и пътища
за евакуация, като вземат мерки за осигуряване живота и здравето на хората и пожарната
безопасност в сградите.
(2) За нарушения по ал. 1 се налага глоба в размер от 50 лв. до 100 лв. или имуществена
санкция в размер от 100 лв. до 500 лв.
Чл. 25. (1) На гражданите, посетители на зоните за отдих, парковите места, горските
масиви и други се забранява паленето на огън в извън определените за целта места. Тези места
се определят от ТП "Държавно горско стопанство" гр. Търговище с указателни табелки и
предупредителни знаци.
(2) При нарушения на ал. 1 се налага глоба в размер от 50 лв. до 200 лв.
Чл. 26. (1) Всички фирми и организации, извършващи ремонтни дейности, свързани с
временно или постоянно затваряне или намаляване проходимостта на улиците, ремонтните
работи и изключването на водопроводните инсталации е необходимо предварително да
уведомят РД "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Търговище.
(2) При нарушения на ал. 1 се налага имуществена санкция от 500 лв. до 2000 лв., а при
повторно нарушение се налага имуществена санкция oт 1000 лв. до 5000 лв.
Чл. 27. (1) Всички фирми и организации, чиито основни дейности са свързани със
задоволяването на потребности на населението от комунални и битовите услуги при
извършване ремонтни работи свързани с профилактиката, временно или постоянно
преустановяване на основните им, дейности са длъжни предварително да уведомят писмено
Община Търговище, при редовна планирана профилактика най- късно 24 часа преди
преустановяването на дейността, а при аварийна ситуация не по късно от половин час от
настъпването й.
(2) При нарушения на ал. 1 се налага имуществена санкция от 500 лв. до 2000 лв., а при
повторно нарушение се налага имуществена санкция от 1000 лв. до 5000 лв.
Чл. 28. "Водоснабдяване и канализация" ООД - Търговище е длъжно да осигурява
поддържането на противопожарните хидранти на територията на общината.
Чл. 29. Забранява се :
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(1) Използването на нестандартни и неизправни отоплителни и нагревателни прибори
и осветителни тела, както и необезопасени комини.
(2) Съхраняването на горива и леснозапалими течности в общи помещения, стълбища,
коридори, тавани, тераси и други.
(3) В коридорите, изходите на сградите, стълбищата да се складират материали и
оборудване, както и да се затварят и закриват с мебели, оборудване и други предмети
евакуационни изходи, вътрешни пожарни кранове и електрически табла.
(4)
Да се оставят без наблюдение работещи отоплителни и нагревателни уреди.
(5) Изливането на леснозапалими и горими течности в канализацията, складирането на
фураж и горими материали в непосредствена близост до стопански постройки и жилищни
сгради.
(6) Паленето на открит огън до производствени и жилищни сгради, складове,
стопански постройки, и други без вземане на мерки по пожарна безопасност.
(7) Извършването на огневи работи от неправоспособни заварчици без осигуряване на
необходимите противопожарни мерки.
(8) За нарушения по предходните алинеи се налага глоба в размер от 50 лв. до 100 лв. или
имуществена санкция от 500 лв. до 2000 лв.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
§ 1. т. 1. Кметът на общината организира контрола по спазването на наредбата.
Административно-наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН.
т. 2. Нарушенията на Наредбата се установяват с актове от органите на Районно
управление- Търговище, упълномощени служители на общината, кметовете на кметствата и
други длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Търговище.
т. 3. Актовете за нарушение се съставят от органите на Районно управлениеТърговище, упълномощени служители на общината, кметовете на кметствата и други
длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Общината.
т. 4. Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата,
точния час на нарушението - снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени
доказателствени средства в административно-наказателния процес.
т. 5. Въз основа на съставените актове, Кметът на Община Търговище или
упълномощен от него заместник - кмет издава наказателните постановления.
т. 6. Размерът на наказанието за всяко нарушение се извършва при спазване на чл. 27,
ал.2 от ЗАНН, като налаганите глоби се диференцират според тежестта на нарушението.
т. 7. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок, от влизането в сила на
наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид
нарушение.
т. 8. "Системно" е извършването на три или повече нарушения в продължение на две
години.
т. 9 "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 сравнение с
обикновените случаи на административни нарушение от съответния вид;
т.10. При констатиране на нарушение могат да се съставят предписания с определяне
на срок 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.
т.11. За маловажни случаи на административни нарушения, установени при
извършването им, овластените за това длъжностни лица могат да налагат на място глоба в
размер до 20 лева, която събира с квитанция.
т.12. Независимо от административно наказателна отговорност по тази Наредба,
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нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните последици от
извършеното от тях нарушение.
§ 2. т. 1. Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, когато са
били в състояние да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят
постъпките си.
т. 2. За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни и поставени под пълно или
ограничено запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците,
когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят
нарушението, но не са го сторили.
т. 3. 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.
§ 3 т. 1 По смисъла на тази наредба:
1. „Шум в околната среда" е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка
дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния,
водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността,
включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от
Закона за опазване на околната среда, и от локални източници на шум.
2. „Вредни ефекти" са отрицателните въздействия върху човешкото здраве.
3. „Дискомфорт" е степента на раздразнение, създавана от шума в околната среда,
определена посредством проучвания в тази област.
4. „Локални източници на шум" са търговските обекти, увеселителните заведения,
сервизите за услуги и други, разположени на територията, определена като урбанизирана
територия по Закона за устройство на територията.
5. „Зимен период" е астрономичната зима - от 21 декември до 21 март.
6. „Летен период" е астрономичното лято - от 21 юни до 23 септември.
7. „Декоративни животни" са животни, които не представляват заплаха за здравето и
живота на хората и могат да се отглеждат като животни компаньони.
8. „Пиротехнически състави" са смеси от твърди или течни горива с окислители, в
които при запалване протича химична реакция с отделяне на енергия при контролирана
скорост с цел да произведат определено закъснение или определени количества топлина, звук,
дим, видима светлина или инфрачервена радиация. Пирофорите са подклас на
пиротехническите състави, които не съдържат окислители, но се запалват спонтанно при
контакт с въздуха.
9. Газовите оръжия (пистолети и револвери) са технически уреди, които чрез
мигновено разлагане на взривните вещества или по друг начин могат да изхвърлят
газообразни или аерозолни химически продукти, причиняващи рефлекторни действия с
преходен ефект.
10. „Оскверняване на гробове и надгробни паметници" - прояви на вандализъм,
изразени в събаряне, издраскване, разрушаване на паметници и надгробни знаци или на
детайли от тях и други посегателства върху гробното място.
§ 4. т. 1. Образуваните до влизането в сила на настоящата наредба и не приключили
административно наказателни производства се довършват, по реда по който са образувани и
административните наказания се налагат по отменената Наредба за спазване на обществения
ред на територията на Община Търговище.
т.2. Всяко тримесечие от съответната година, Кметът на Общината или упълномощено
от него лице, чрез средствата за масова информация уведомява гражданите за наложените
санкции на нарушители на Наредбата.
т. 3. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, като отменя
Наредба за опазване на обществения ред в Община Търговище и влиза в сила от ……....
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