ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МАДЖАРОВО

НАРЕДБА №1
ЗА
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
МАДЖАРОВО
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РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
чл. 1/1/ Настоящата наредба определя задълженията на физическите и
юридическите лица, живеещи или временно пребиваващи на територията на Община
Маджарово, по опазването на обществения ред, чистотата и приветливия вид на
населените й места, транспортното обслужване, безопасността на движението,
сигурността и спокойствието на гражданите, поддържането на жилищния фонд,
създаването на някои общи условия относно търговията и обществените заведения.
/2/ С настоящата Наредба се уреждат обществени отношения, които не са
регламентирани със закон или друг нормативен акт.
РАЗДЕЛ ІІ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
чл. 2 За осигуряване на обществения ред се забранява:
/1/. нарушаване спокойствието и нощната почивка на гражданите, чрез викане,
пеене, свирене и създаване на шум по друг начин за времето от 14.00 ч. до 16.00 часа
и от 23.00 ч. до 07.00 часа през летния сезон и от 22.00 ч. до 06.00 часа през зимния
сезон;
/2/. използването на музикални инструменти и апаратура в обществени заведения и
открити терени, намиращи се в непосредствена близост до жилищни сгради в
часовете посочени в ал.1; Работното време на същите се определя със заповед на
Кмета на Общината;
/3/. ползването на взривоопасни смеси, сбивания, стрелби в населените места,
извършването на действия, които са в разрез със законите и законовите разпоредби на
Република България;
/4/. поставянето по балкони и прозорци на недобре закрепени сандъчета, саксии и
други вещи, които представляват опасност за минаващите граждани;
/5/. повреждането на насаждения, зелени площи, цветя, пейки и съоръжения в
детските градини, детските площадки, парковете и други обществени места;
/6/. влизането без разрешение в охраняваните и забранени места, вододайни зони,
частни имоти, археологически обекти и др.;
/7/. късането и повреждането на обяви, агитационни материали и др., ако са
поставени на определените за това места;
/8/. влизането и престоя на лица в нетрезво състояние в обществени заведения и в
обществения транспорт, както и консумирането на алкохол по улиците, по
площадите, учебните и здравни заведения;
/9/. използването на пиротехнически средства, опасни игри, хвърлянето на камъни,
бомбички и други предмети, които нарушават спокойствието на гражданите и
създават опасност за тяхното здраве или причиняват щети.
/10/. демонстративни действия и поведение на обществени места, несъвместими с
обществените норми на поведение.
/11/. (изменена и допълнена с Решение №196/25.02.2010г. на ОбС-Маджарово)
продажбата на вестници и списания с порнографско съдържание на малолетни и
непълнолетни лица по улиците и на обществени места.
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/12/ Продажбата и даването под наем на видеокасети и дискове с порнографско
съдържание на малолетни и непълнолетни лица.
чл. 3 При провеждане на спортни, културно-масови и други мероприятия и
инициативи на стадиони, спортни площадки, в зали, по улиците и площадите СЕ
ЗАБРАНЯВА:
/1/. използването на експлозивни материали, хвърляне на твърди предмети,
рушене на обществено имущество;
/2/. явяване и участие в нетрезво състояние.
чл. 4 /1/ Забранява се провеждането на състезания, митинги, демонстрации и други
индивидуални и масови мероприятия и прояви на открито, без предварително
уведомяване и разрешение на Кмета на Общината и РПУ – Харманли - ПУ Маджарово.
/2/ Организаторите на индивидуални и масови мероприятия се задължават
писмено да уведомят Общинската администрация и ПУ-Маджарово, най-малко 48
часа преди това, за организатора, целта, маршрута, мястото и часа на провеждане на
мероприятието.
/3/ Отговорност за осигуряване на необходимия обществен ред на мероприятията
и спазване на определения маршрут носят организаторите.
чл. 5 При тържества в частни домове организирани във връзка сключване на брак ,
битови потребности, рождени и именни дни, и др. могат да се провеждат с 1 час
удължение от определеното в чл.2 ал.1.
чл. 6 /1/ Забранява се отглеждането на домашни животни, пчелни семейства и
други в междублоковите пространства и в строителните граници на гр. Маджарово.
/2/ При констатирани нарушения по предходната алинея постройките и
сградите, в които се отглеждат животните се запечатват и премахват, от
нарушителя или от компетентните органи, за сметка на нарушителя.
чл. 7 /1/ Домашни и други породи кучета могат да се отглеждат само след
заплащане на определената местна такса в общината и извършена регистрация от
компетентните органи.
/2/ Всички ловни, домашни и безстопанствени кучета, свободно скитащи в
населените места на Общината, да бъдат улавяни и настанявани в приют или
подлагани на евтаназия, а на собствениците на ловни и домашни кучета се съставят
актове за нарушения.
чл. 8 Допуска се отглеждането на пчелни семейства в индивидуални имоти и
парцели, намиращи се във вилни зони, в населени места и квартали, предвидени за
нискоетажно строителство, както и в други имоти извън границите на гр. Маджарово
и населените места с разрешение на кмета на общината, кмета на населеното място,
кметски наместници и съгласуване със съседите.
чл. 9 /1/ Забранява се продажбата на алкохолни напитки, цигари и тютюневи
изделия на непълнолетни, малолетни и ученици.
/2/ Забранява се консумацията на алкохолни напитки и цигари от малолетни,
непълнолетни и ученици в заведения, игрални и компютърни зали.
/3/ (изменена и допълнена с Решение№ 196/25.02.2010г. на ОбС-Маджарово)
Във всички видове заведения за хранене и развлечения, интернет, електронни и
компютърни клубове и игротеки на територията на община Маджарово и други
обществени места, се забранява:
1. Посещението на деца до 14-годишна възраст след 20.00 часа, и съответно
след 22.00 часа на деца навършили 14-годишна възраст, но не навършили
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18-годишна възраст, освен с придружаващите го родители, настойници,
попечители или други лица, които полагат грижи за детето.
2. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за
дете, не могат да го придружават, те са длъжни да осигурят пълнолетно
дееспособно лице за негов придружител на обществени места след
22.00часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна
възраст.
3. Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за
дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по т.2 с
декларация, в която посочва:
- Трите имена и постоянен адрес на декларатора;
- Трите имена и постоянен адрес на детето;
- Трите имена и постоянен адрес на придружителя на детето;
- Дата и часови период на придружаване на детето.
/4/ забранява се посещението в хазартни зали на малолетни, непълнолетни и
ученици
/5/ (изменена и допълнена с Решение№ 196/25.02.2010г. на ОбС-Маджарово)
На собствениците, наемателите, ползвателите и управителите на всички видове
заведения за хранене и развлечения, интернет, електронни и компютърни
клубове и игротеки на територията на община Маджарово, както и лицата,
работещи в тях се забранява да допускат посещение на посочените в ал.3, т.1 и
т.2 от същия член лица след определените часове без придружител.
/6/ Забраната за достъп да бъде визуализирана чрез стикери или табели на
входните врати. Отговорността за нарушенията носят собствениците и наемателите на
заведения.
/7/Собствениците или наемателите на питейни заведения, кафенета, дискотеки,
заведения за хранене и развлечения могат да организират детски дискотеки, при реда
и условията, определени в Наредбата за специализираната закрила на деца на
обществени места /ДВ бр.68 от 2003г./.
РАЗДЕЛ ІІІ
ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИВЕТЛИВ ОБЛИК НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА,
ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА
чл. 10 Във връзка с поддържането и опазване чистотата на населените места в
Община Маджарово се забранява:
/1/. престояването на строителни материали, отпадъци от ремонти, дърва за огрев,
спрени от движение или бракувани моторни превозни средства и други по
тротоарите, уличните платна, парковете, градините и междублоковите пространства
за повече от 10 дни.
За престой над 10 дни се изисква разрешение от кмета на общината и се заплаща
такса тротоарно право.
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/2/. миенето, гресирането и ремонтирането на превозните средства на площадите и
зелените площи;
/3/.изливането на нечисти битови и промишлени води и замърсяването по друг
начин на улиците, парковете и други обществени места;
/4/. пране, миене( включително на моторни превозни средства ) и къпане на
животни на обществени чешми;
/5/. изхвърляне на животински трупове, освен на определените за това места;
/6/. рязането и цепенето на дърва по тротоарите, бордюрите, балконите и
жилищните помещения;
/7/ (изменена и допълнена с Решение №196/25.02.2010г. на ОбС-Маджарово)
пускането на домашни животни и птици в района на археологически, исторически и
архитектурни паметници на културата, зелените площи и междублокови пространства
в населените места на общината, съгласно регулационните планове.
/8/. лепенето на афиши, обяви, некролози и други извън определените за това места;
/9/. пашата на домашни животни (овце, кози, телета, прасета и др.) в регулацията на
населените места и изкарването им без придружител до определения сборен пункт.
/10/. разкопаването на тротоари и улични платна без писмено разрешение от Кмета
на Общината.
/11/. изхвърлянето на битови и промишлени отпадъци в района на археологически,
исторически и архитектурни паметници на културата, залесените и рекултивирани
площи и други такива, на територията на общината, с изключение на
регламентираните сметища;
/12/. изтупването на килими, черги и други от балкони и прозорци на жилищни
блокове, в часовете от 14.00ч. до 16.00ч. и от 22.00ч.-07.00ч.
чл. 11 Задължават се:
/1/ ръководствата на предприятия, заведения, обществени организации, фирми и
граждани да почистват периодично тротоарите и уличните платна, прилежащи на
дворовете, междублоковите пространства, обектите и заведенията;
/2/ предприятията, учрежденията и фирмите да извозват своевременно на
промишлените сметища натрупаните от тях промишлени и строителни отпадъци;
/3/. домакинствата, не обхванати от схемата за сметосъбиране, както и тези, които
имат освен битова и друга смет да я изхвърлят само на определените за тази цел
места.
/4/. гражданите да поддържат в изправност хигиенно - отходните места и
септичните ями в неканализираните населени места по указание на специалистите от
Общинската администрация;
/5/. ръководителите на строителни и транспортни фирми, предприятия, учреждения
и гражданите, ползващи товари в насипно състояние да осигуряват добро
уплътняване и покриване на каросериите на транспортните средства.
/6/. предприятията, фирмите, обществените организации, заведенията и гражданите
да изхвърлят сметта в поставените за целта кофи-контейнери.
чл.12 Забранява се:
/1/.изхвърлянето на строителни отпадъци, лесно запалими и избухливи материали и
животинска смет в кофите-контейнери.
/2/ паленето на огън в контейнерите и кофите за смет;
чл. 13 (изменен с Решение № 196/25.02.2010г. на ОбС-Маджарово) Поддържането
на приветлив облик на територията на Община Маджарово изисква редовното
почистване /метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки,
сметосъбиране и сметоизвозване, и други/ на улиците, площадите, градините,
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зелените площи, вътрешно кварталните пространства, съдовете за смет, общите части
на сградите, етажната собственост, предназначена за общо ползване, обществените
сгради, витрините на заведения и магазини. Почистването на спортни и детски
площадки, кооперативни пазари, автобусни спирки, стълбове, пътни знаци,
ограждения е задължение на организации, физически и юридически лица, имащи
имоти на територията на общината.
чл. 14 /1/Наказват се по реда на тази Наредба лицата, които повреждат пътните,
тротоарните, градинските и паркови настилки, осветителните тела, скулптурнопаркови и архитектурни елементи ( пейки, детски съоръжения, чешми и др.), пътните
съоръжения и принадлежностите на уличната, пътната и алейната мрежа ( пътни
знаци, указатели табели, аварийно осветление, автоспирки, съдове за смет, чакални и
др.), ако деянието не съставлява престъпление. Нарушителите се санкционират с
размера на сумата на причинените вреди, които се установяват от комисия, назначена
от Кмета на Общината.
/2/ Забранява се изменението на външните фасади на жилищните блокове
утвърдени със застроителните и градоустройствени планове. Изменения могат да
стават само с разрешение на Кмета на Общината.

РАЗДЕЛ ІV
ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
чл. 15 Повредите на уличните платна и тротоарите, с които се застрашава
сигурността на движението, се обезопасяват от оторизираните строителни фирми с
необходимата сигнализация и се отстраняват от причинителите на повредите.
чл. 16 Забраняват се следните действия на граждани и водачи на превозни средства,
извън случаите предвидени в Закона за движение по пътищата, а именно:
/1/.безпричинното ползване на звукови сигнали, товарене и разтоварване на
превозни средства, форсирането на двигатели на МПС в населените места и местата
за почивка от 22.00 часа до 06.00 часа;
/2/. паркирането на превозни средства по тротоари, паркове, зелени площи и на
нерегламентирани места;
/3/. преминаването на верижни машини по благоустроените и асфалтирани улици,
площади и тротоари;
Преминаването да става на определените за целта места.
/4/. движението на превозни средства с животинска тяга без светлоотразители или
фенер.
чл. 17 С настоящата Наредба се задължава общината, със съдействието на КАТ и
ПУ, гр. Маджарово да осигурят хоризонтална и вертикална маркировка на
утвърдената общинска пътна мрежа.
чл. 18 Забранява се гарирането на фургони на паркинги и други обществени места
за повече от 24.00 часа, освен при извършване на дейности, за които е необходимо
поставянето на подобен род техники.
РАЗДЕЛ V
ТЪРГОВИЯ В ОБЩЕСТВЕНИ ЗАВЕДЕНИЯ
чл. 19 Забранява се продажбата и сервирането на алкохол на лица в нетрезво
състояние.
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чл. 20 /изменен и допълнен с Решение№ 196/25.02.2010г. на ОбС-Маджарово/
Поставянето на маси пред магазини и заведения, монтирането и разкриването на
временни павилиони,сергии и други да се извършва след разрешение на Кмета на
общината.
чл. 21 Търгуването с хранителни и промишлени стоки се извършва само на
определените от общината места.
РАЗДЕЛ VІ
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО
ИМУЩЕСТВО
чл. 22 Забранява се:
/1/. гражданите да променят архитектурния план на сградата без разрешение на
Кмета на Общината;
/2/. отглеждане на селскостопански животни в апартаментите, по балкони, тавани и
мазета;
/3/. изхвърляне на битови отпадъци в канализацията.
чл. 23 Живущите в общински жилища се задължават да поддържат в добро
състояние предоставените им апартаменти.
чл. 24 Задължават се организации, фирми и други физически и юридически лица
имащи имоти на територията на населените места в общината да ги поддържат в
добро състояние.
/1/. всички сгради, които поради естествено износване или други обстоятелства са
станали опасни за живота и здравето на гражданите и са застрашени от самосрутване
трябва да бъдат картотекирани и на основание чл.195 и чл.196 от ЗУТ премахвани или
заздравени в определен срок, съгласно заповед на Кмета на Общината.
/2/. поддържането на улиците, пътните и тротоарните настилки, мостовете,
канализационните съоръжения, обществените тоалетни, се извършва от
собствениците им или тези, които ги стопанисват.
РАЗДЕЛ VІІ
ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
чл. 25 Забранява се:
/1/. гражданите сами да избират местата за гробове. Това може да стане след
разрешение от Общината с оглед на санитарните изисквания и утвърдения план за
гробищния парк;
/2/. пускането на всякакъв вид животни и птици в района на гробищата;
/3/. увреждането и разрушаването на паметници, паметни плочи и гробове,
драскането и извършването на други дейности, с които се оскверняват
/4/ замърсяването на терена на гробището.
чл.26 Гражданите се задължават:
/1/. да изхвърлят отпадъците от почистването извън гробищния парк на
определените за това места;
/2/. да разлепват некролози само на определените за целта места.
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РАЗДЕЛ VІІІ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
чл. 27 Контролът на настоящата наредба се възлага на:
- общинската администрация;
- кмета на общината;
- териториалната полиция – ПУ гр. Маджарово.
чл. 28 Нарушенията се констатират с актове, съставени от контролните органи и
определените със заповед на кмета на общината лица.
чл. 29 Административно-наказателното производство се осъществява по реда на
Закона за административните нарушения и наказания.
чл. 30 На нарушителите се налагат следните глоби:

По член
1
чл. 2, ал.1
чл. 2, ал.2
чл. 2, ал.3
чл. 2, ал.4
чл. 2, ал.5
чл. 2, ал.6
чл. 2, ал.7
чл. 2, ал.8
чл. 2, ал.9
чл.2, ал.10
чл.2, ал.11
чл.2, ал.12
чл. 3, ал.1
чл. 3, ал.2
чл. 4, ал.1

чл. 4, ал.2

Долна граница
лева
2
20
20
20
20
20
50
20
20
50
20
20
20
50
20

Горна граница лева При повторно нарушение
3
50
50
50
50
100
100
50
50
100
50
100
100
100
50

4
50-100
50-100
50-100
50
100-300 изм.с Реш.№196/25.02.2010г.
200
50
50
100
50
100
100
200
50

50
При неспазване
на
изискванията
регламентирани
в член 4 следва
мероприятието
да бъде
отменено.
50
При неспазване
на
изискванията
регламентирани
в член 4 следва
мероприятието
да бъде
отменено.

100
При неспазване на
изискванията
регламентирани в
член 4 следва
мероприятието да
бъде отменено.

200
При неспазване на изискванията
регламентирани в член 4 следва
мероприятието да бъде отменено.

100
При неспазване на
изискванията
регламентирани в
член 4 следва
мероприятието да
бъде отменено.

200
При неспазване на изискванията
регламентирани в член 4 следва
мероприятието да бъде отменено.
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чл.6, ал.1

50 и
премахването
на съответните
съоръженията
от нарушителя
или за сметка
на нарушителя.

100 и
премахването на
съответните
съоръженията от
нарушителя или за
сметка на
нарушителя.

100 и
премахването на съответните съоръженията
от нарушителя или за сметка на
нарушителя.

чл.7, ал.2
чл. 8
чл.9, ал.1
чл.9, ал.2
чл.9, ал.3
чл.9, ал.4
чл.9, ал.5
чл.9, ал.6
чл.9, ал.7
чл..10, ал.1
чл..10, ал.2
чл..10, ал.3
чл..10, ал.4
чл..10, ал.5
чл..10, ал.6
чл..10, ал.7
чл..10, ал.8
чл..10, ал.9
чл..10, ал.10
чл..10, ал.11
чл..10, ал.12
чл..11, ал.1
чл..11, ал.2
чл..11, ал.3
чл..11, ал.4
чл..11, ал.5
чл..11, ал.6
чл.12, ал.1
чл.12, ал.2
чл. 13
чл. 14, ал.1
чл. 14, ал.2
чл.15
чл.16, ал.1
чл.16, ал.2
чл.16, ал.3
чл.16, ал.4
чл.18

50
20
50
50
300
50
2 000
20
100
50
50
50
20
20
20
20
20
50
50
50
20
50
50
20
50
50
50
50
50
50
50
100
100
50
100
20
При
всеки
просрочен ден
престой
на
временно
поставени
фургони да се
заплаща глоба

100
50
100
100
500
100
5 000
50
200
100
100
100
50
50
50
100
50
100
100
100
50
100
100
50
100
100
100
100
100
200
100
200
200
100
200
50

100
50
200
200
500-1 000
200
5 000-8 000
50
500
100
100
100
50
50
50
300 изм.с Решение №196 от 25.02.2010г.
50
100
200
200
200
200
200
50
100
200
100
100
100
300
200
300
300
200
отм.с Решение №127 от 18.05.2017г.
300
50
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от 5 лв., а след
десетия
ден
същия да се
премести
принудително
като разходите
за това са за
сметка
на
нарушителя.
чл.19
чл.20
чл.21
чл.22, ал.1
чл.22, ал.2
чл.22, ал.3
чл.23
чл.24, ал.1
чл.24, ал.2
чл.25, ал.1
чл.25, ал.2
чл.25, ал.3
чл.25, ал.4
чл.26, ал.1
чл.26, ал.2

50
100
50
100
50
50
50
100
100
20
20
20
20
20
20

100
100
100
200
100
100
100
200
200
50
50
50
50
50
50

100
200
200
300
100
100
200
300
300
50
50
50
50
50
50

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредба №1 се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
§2. Настоящата Наредба влиза в сила 14 дни след приемането й от Общинския
съвет, направена публикация и разгласяване по населените места в общината.
§3. Наредба №1 е приета на заседание на Общински съвет - Маджарово с Решение
№27 от 28.02.2008 година. Изменена е с Решение №196 от 25.02.2010год. на
Общински съвет - Маджарово и влиза в сила от деня на приемането й.
Последно изменение: с Решение №127 от 18.05.2017год. на Общински съветМаджарово

Председател на Общински съвет - Маджарово: /п/
Eрджан Юсуф
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