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НАРЕДБА №1 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО 
 

Г Л А В А  I  

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   
 

Чл. 1. (1) Тази Наредба определя реда, условията и специалните изисквания за 

спазване на обществения ред, чистотата, безопасността на движението, пожарната и 

аварийната безопасност и цели установяване и поддържане на добър благоустройствен вид 

в населените места на общината, сигурността и спокойствието на гражданите. 

(2) Наредбата определя и задълженията на общинската администрация, както и 

правомощията й за констатиране и санкциониране на нарушенията. 

Чл. 2. Наредбата има действие и е задължителна за: 

(1) Всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината. 

(2) Собственици и наемателите на жилищните сгради. 

        (3) Ръководствата на търговски дружества, учреждения, организации и лица, 

развиващи търговска и други видове дейност. 

Чл. З. (1) Административно-наказателно отговорни по Наредбата са пълнолетни лица, 

навършили 18 години, които са извършили нарушения в състояние на вменяемост. 

(2) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили 

16-годишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на 

извършеното и да ръководят постъпките си. 

(3)  3а нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни лица на възраст от 14 до 

16 години, както и от поставени под пълно запрещение лица, отговарят съответно 

родителите, попечителите, настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването 

им.  

(4)  3а нарушения, извършени при осъществяване на дейности на предприятия, 

учреждения, търговски обекти, организации и търговски дружества, административно-

наказателната отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, 

както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. 

Чл.4. С настоящата Наредба се уреждат обществените отношения, неуредени изрично 

от други законови и подзаконови нормативни актове. 

 

Г Л А В А  І І  

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 

РАЗДЕЛ  I 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 

        Чл. 5. 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 се определя за 

почивка и отдих на гражданите. 

Чл. 6. (1) Събрания, митинги и манифестации на открито в общината се организират 

и провеждат от граждани, сдружения, политически партии и други обществени 

организации при спазване на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 



(2) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на 

денонощието,  освен в часовете от 22:00 до 07:00 часа. 

(3)  За организиране на събрания, митинги и др. следва да бъде подадено писмено 

уведомление, което да бъде заведено в деловодството на общината не по-късно от 48 часа 

преди датата за провеждане на мероприятието, а в неотложни случаи - до 1 ден. 

(4) Уведомлението трябва да съдържа: 

1. Пълно наименование на организатора, неговото седалище и адрес на управление, 

когато е юридическо лице, телефон и факс за връзка; 

2. Трите имена, ЕГН и точен адрес на председателя/ръководителя; 

3. Писмена декларация за организираната от него охрана за опазване на общинското 

имущество (съоръжения, настилка, зелени площи, дървета, цветя и храсти) от замърсяване, 

повреждане или унищожаване, както и задължението за заплащане на нанесените щети след 

приключване на мероприятието. 

(5) Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на 

различни мероприятия в едно и също време, кметът на общината съдейства за постигане на 

съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на 

планираните прояви в различно време или място. Кметът на общината се произнася 

писмено по уведомленията, според реда на постъпването им, ако не бъде постигнато 

съгласие. 

(6) Организаторите на събрания, митинги, манифестации и др. ги огласяват след 

получаване на разрешение за провеждането им. 

Чл. 7. Разрешения за провеждане на спортни и културни обществени прояви, рекламни 

кампании и др. на открито, извън предназначените за целта места (стадион, зали, салони и 

др.) се дават от Кмета на общината по реда и условията на предходния член. 

Чл. 8.Посетителите на общинските и държавните институции, обществените заведения, 

гробищните паркове, църковните институции, музеите, общинските пазари и др. са длъжни 

да спазват установените правила за вътрешния им ред. Ръководителите на обектите са 

длъжни да изготвят такива правила и да  осигурят спазването им. 

Чл. 9. Поставянето на панаирни съоръжения, временни естради, временни паркинги и 

др. се извършва след съгласуване с общинска администрация. 

Чл. 10. (1) Провеждането на режимно водоснабдяване и електроснабдяване, както и на 

други ограничения от страна на специализираните фирми, се допуска само след 

съгласуване с Общината и уведомяване на гражданството минимум една седмица преди 

планувания ремонт. 

(2) Собствениците на специализираните фирми са длъжни да ремонтират или 

възстановят повредените пътни настилки, да възстановят липсващите капаци и решетки на 

шахтите (оттоците) на поддържаната от тях инфраструктура след приключване на ремонта, 

като се задължават да внесат депозит, равен на възстановителните работи. 

Чл. 11. 3абранява се извършването на дейности от стопански и битов характер в 

жилищните сгради и около тях, които предизвикват: 

1. Шум (в часовете, посочени в чл. 5); 

2. Замърсяване на въздуха с вредни вещества (химически вещества, димни газове, 

сажди и прах) и неприятни миризми, нарушаващи спокойствието на живущите; 

3. Изхвърляне в канализационната система на отпадъчни води, примесени с твърди 

отпадъци, замърсени с вредни химически вещества в концентрация над допустимите норми, 

както и с петролни деривати (бензин, нафта, мазут, котелно гориво и отработени машинни 

масла); 

4. Образуване на производствени или битови отпадъци, замърсяващи, грозящи и 

пречещи на движението в жилищните сгради и около тях. 

        Чл. 12. Забранява се организирането и участието в нерегламентирани състезания с 

моторни превозни средства. 

        Чл. 13. Забранява се: 



1. Достъпът на лица, носещи оръжие в увеселителни и питейни заведения, барове, 

училища и на други закрити обществени места,  с изключение на лицата, изпълняващи 

служебните си задължения по охрана на обекта; 

            2. Носенето и употребата на оръжие при и след употреба на алкохол или 

наркотични   вещества;  

3. Употребата и играта на обществени места с прашки, въздушни пушки и други 

подобни, които създават опасност за живота и здравето на гражданите; 

4. Употребата на пиротехнически изделия на обществени места.   

        Чл. 14. При провеждането на спортни и други масови прояви в зали, стадиони и др. се  

забранява: 

            1. Носенето и използването на огнестрелни и газови оръжия, прашки, бомбички, 

ракети, факли и други взривни и запалителни материали, ножове, боксове, тояги, вериги и 

други хладни оръжия; 

            2. Внасянето на твърди предмети, продажбата и употребата на спиртни напитки, 

както  и допускането на лица във видимо нетрезво състояние. 

        Чл. 15. Забранява се: 

1. Рекламирането, видимото излагане и продажбата на открито на литература, 

вестници, списания, видео и аудио-касети и др. с порнографско съдържание; 

2. Поставянето на видимо място в МПС на материали с порнографско съдържание и 

такива, предизвикващи враждебност и насилие; 

3. Употребата на алкохолни напитки, организирането на игри с хазартен характер по 

улиците, площадите, парковете, зелените площи и др. обществени места, извън 

определените по съответния ред такива; 

4. Допускането на малолетни след 20.00 часа и непълнолетни след 22.00 часа в 

заведения и на обществени места без родител, настойник или друго упълномощено 

пълнолетно дееспособно лице за негов придружител. Изключения се допускат в случаите, 

когато лицата са с техни пълнолетни роднини; 

5. Продажбата и сервирането на алкохолни напитки на малолетни и непълнолетни 
лица в заведения, както и продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на 
малолетни и непълнолетни в  търговските обекти; 

            6. Тютюнопушенето на малолетни и непълнолетни на обществени места; 

РАЗДЕЛ II  

                                             РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА 

         Чл. 16. (1) Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти и 

заведения за хранене и развлечения са длъжни, да спазват обявеното работно време, с 

изключение на обектите, които имат разрешение за удължено работно време, определено 

със заповед на кмета. 

  (2) Собствениците, наемателите и ползвателите им могат да получат разрешение за 

удължено работно време от кмета на Общината 

Чл. 17. Зареждането на търговските обекти със стока следва да се извършва направо 

от превозното средство в магазинните помещения или складове, без престояване на стоките 

по тротоарите и уличните платна. 

Чл. 18. (1) На територията на община Маджарово, работното време на заведенията за 
хранене и развлечения е съответно: 

1.  в заведения за бързо обслужване (кафе-сладкарници, каравани и сезонни 
заведения) - до 22.00 часа; 

             2. в питейни заведения и барове - до 23.00 часа зимно време и до 24.00 часа лятно 
време; 

             3. в ресторанти, снекбарове, бистра и дискотеки до 24.00 часа зимно време и до 
01.00 часа лятно време. 



Чл. 19. Собствениците и управителите на търговски обекти, които желаят да бъде 

удължено работното им време по повод професионални, лични и др. поводи, подават 

молба до кмета на общината не по-късно от 48 часа преди датата за провеждане на 

мероприятието, а в неотложни случаи - до 1 ден.  

         Чл. 20. Заведенията за хранене и развлечения и други, които използват дисководещ 

или жива музика в откритите пространства към заведенията, желаещи да работят с 

удължено работно време, следва да се съобразят с чл. 16а, ал. 2 от Закона за защита от шума 

в околната среда. 

   Чл. 21. Нарушаването на обществения ред от заведения с удължено работно време се 

констатира от органите на ПУ - Маджарово. При системни нарушения по предложение 

на Началника на ПУ - Маджарово,  Кметът на общината ограничава работното време. 

 Чл. 22. (1) Родителите, попечителите или настойниците носят отговорност за 

поведението на децата си при посещението на обществени места и възстановяват 

нанесените щети върху училищната и друга обществена собственост от децата си. 

(2)  Родителите, попечителите или настойниците отговарят за  носенето на личните 

ученически карти. 

      
 

                                                                          РАЗДЕЛ III 

                                                      ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 23. Общинската, държавната и друга собственост се управляват в интерес на 

населението в общината и държавата при спазване на изискванията и по реда на Закона за 

общинската собственост,  Закона за държавната собственост, Закона за опазване на 

селскостопанското имущество и Правилниците за приложението им. 

         Чл. 24. (1) Общинската и държавната собственост се използва съобразно 

предназначението им за нуждите, за които са предоставени. 

(2)  Кметът на Общината съвместно с органите на ПУ - Маджарово организират 

опазването на селскостопанското имущество на територията на общината.  

 Чл. 25. (1) Забраняват се действия и прояви, с които се повреждат или замърсяват 

сгради, огради, улици, пътища, тротоари, площади, стадиони и спортни площадки, 

паркинги, паркове и зелени площи, насаждения, скулптурно-декоративни елементи, детски 

съоръжения и съоръжения в училищните дворове, чешми, фонтани, противопожарни 

хидранти и съоръжения, заслони на автобусни спирки, афишни места, геодезични знаци, 

съоръжения и принадлежности на уличната, шосейната и алейната мрежи (знаци, табели, 

маркировка,  ограждения, пейки, решетки, осветителни тела, мрежи, съдове за смет), 

превозни средства, съоръжения за транслационни и комуникационни нужди и др. 

Забранява се влизането и паркирането на МПС в училищните дворове, дворовете на 

детските градини, паркове, градинки и детски площадки извън обозначените за това места,  

с изключение на обслужващите МПС. 

(2) Строителните и специализираните фирми и предприятия, собствениците и 

стопаните на подземни проводи и съоръжения и други лица, които в резултат на свое 

действие или бездействие доведат до увреждания на обекти по предходната алинея, са 

длъжни да предприемат незабавно и за собствена сметка мерки за тяхното възстановяване. 

Възстановителните работи се считат за приключени, след приемането им от съответната 

служба на Общината. 
 
 
Чл. 26. Забранява се: 
1. Самонастаняването или завземането - постоянно или временно, по каквато и да е 

причина, на цели или отделни части от общински или държавни сгради, благоустроени 
територии, пътища,  улици и тротоари, паркове и зелени площи, общински и държавни земи 
и други имоти; 



 2. Извършването на ремонти и промени в техническата инфраструктура на общината 

от неупълномощени юридически лица и граждани; 

3.  Преграждането на улици, тротоари, земеделски и полски пътища, речни корита, 

дерета и др.; 

4Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и др. водни 

площи, промяната на коритата на реките и отклоняване на водите им; 

5.  Повреждането на обозначителните табели на редките растителни видове, 

мемориалните плочи и скулптурни паметници; 

6.  Ползването на стадиони, спортни площадки и съоръженията на детски площадки не 

по предназначение. 

        Чл. 27. Забранява се влизането, преминаването или други действия в селскостопански 

и др. имоти без разрешение на собствениците им, на упълномощено от тях лице, на 

ползвателя или на съответните държавни и общински органи. 

        Чл. 28. (1) Забранява се писането, драскането и лепенето на обяви, реклами, некролози 

и др. по стените на сградите, оградите, на електрическите и други стълбове и др. 

(2)  Забранява се поставяне на агитационни материали при национални или общински 

кампании (избори, допитване и др.) извън местата за временно поставяне на агитационни 

материали, определени  със Заповед на кмета на общината. След приключване на 

дейностите по  националните или общински кампании, организаторите на съответната 

кампания са длъжни да отстранят залепените материали в едноседмичен срок. 

(3)  3абранява се повреждането и премахването на рекламните, агитационните и други 

материали, поставени по определения в предходната алинея  ред. 

       Чл. 29. (1) Наименованията на общинските обекти (сгради, фирми, улици, паркове и 

др.) се определят от Общинския съвет. Промяната на наименованията не може да се 

извършва от лицата, които отговарят за управлението им. 

(2) Поставянето на указателни табели на улиците и парковете, както и промяната им се 

извършва от Общината или с нейно разрешение. 

РАЗДЕЛ IV 

         ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ  И  ТРАНСПОРТ 

 

         Чл. 30. Задължават се лицата, извършващи търговска дейност на открито: 

 1. Да упражняват търговска дейност само на територията на общинския пазар и на 

местата, определени от Кмета на Общината и кметовете на кметства; 

 2. След приключване на търговската дейност да почистват масите и пространствата 

около тях; 

  

  Чл. 31. Забранява се: 
1. Извършването на търговска дейност без регистрация на субекта на стопанската 

дейност; 
2.  Извършването на търговска дейност без разрешение и заплащане на такси и наеми; 

3.  Извършването на търговска дейност извън разрешените от Общинска 

администрация места; 

Чл. 32. (1) Временни промени в организацията на движението, във връзка с 

провеждането на спортни, политически и други масови прояви се извършват съгласувано с 

Общината  от органите на КАТ и Областно пътно управление за републиканската пътна 

инфраструктура. Ограниченията се осигуряват от длъжностни лица или подходяща 

сигнализация. 

 Чл. 33. Кметът на общината, съгласно спецификата на териториите, съгласувано с ПУ 

- Маджарово, определя: 

1. Пешеходните зони и местата за пресичане на улиците; 

2. Улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрани за движение на 

превозни средства, строителни и селскостопански машини; 



3. Постоянни места и режимът за паркиране на превозните средства, както и временни 

места за панаири, традиционни сборове и масови прояви; 

4. Обществени места за охраняеми паркинги; 

5. Скоростта на движение в града и населените места; 

         6. Схемата на движение на МПС, свързана със снегопочистването и паркирането. 

 

         Чл. 34. Забранява се: 

1. Паркирането  на МПС   извън    определените   за   това места; 

2. Паркирането  на МПС до съдовете за смет, до  и върху противопожарните хидранти; 

3. Паркирането и преминаването на МПС през пешеходните зони, детските площадки, 

парковете и зелените площи; 

  4. Ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и приспособления на 

неразрешени места; 

  5. Съхраняването на катастрофирали, бракувани и спрени от движение МПС, на 

нерегистрирани селскостопанска техника, ремаркета, фургони, както и каруци и 

селскостопански инвентар по улиците, тротоарите, междублоковите пространства и на 

обществените паркинги. 

 Чл. 35. Повредите на уличните платна и тротоарите, с които се застрашава сигурността 
на движението, незабавно се обезопасяват от оторизираните строителни фирми с 
необходимата сигнализация и се отстраняват незабавно. 
        Чл. 36. При отваряне на тротоарни и улични шахти, същите се обезопасяват чрез 
ограждане и поставяне на съответната сигнализация от лицата и органите, които са ги 
отворили. 

                                                         Г Л А В А  I I I  

                                                ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ 

         Чл. 37. Гражданите могат да отглеждат животни и птици на територията на  Община 

Маджарово само в подходящи за целта хигиенни помещения, които отговарят на санитарно 

– хигиенните и строителни правила и норми.     

         Чл. 38.  Забранява се: 

         1. Свободното пускане на животни по улиците, площадите, парковете, в т.ч. в  

гробищните паркове,  в градините и в междублоковото пространство на територията на 

общината; 

         2. Отглеждането на животни със стопанска цел в жилищни блокове, гаражи, 

междублокови пространства, мазета и тавански помещения; 

         3. Пашата на животни по паркове, в т.ч. гробищни, в градини, в междублокови 

пространства, в  тревни и цветни площи, в училищни дворове, в детски и здравни 

заведения, и др.; 

         4. Складиране и съхранение на сено, слама и други фуражи в паркове, в т.ч. гробищни, 

градини, в междублокови пространства, в  тревни и цветни площи, в училищни дворове, в 

детски и здравни заведения  и др.;  

         5. Складирането и съхранението на животинска тор и други отпадъци, фуражи в 

паркове, в т.ч. гробищни, градини, в междублокови пространства, в  тревни и цветни 

площи, в училищни дворове, в детски и здравни заведения  и др.;  

         6. Придвижването на превозни средства с животинска тяга без предпазни престилки. 
        Чл. 39.  На територията на гр. Маджарово кучетата се извеждат с каишка и намордник 

за едрите породи, като собствениците на домашните и ловните  кучета са длъжни да 

притежават имунизационен паспорт.   

        Чл. 40. Домашни животни за търговски цели могат да се отглеждат на места извън 

жилищните зони,  при спазване на  санитарно - хигиенните изисквания за здравна защита на 

селищната среда. 

         Чл. 41. Лицата, отглеждащи животни и   птици   за лични нужди са длъжни да спазват 

нормативните разпоредби на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските 



изисквания към животновъдните обекти и осигурят необходимата чистота и хигиена в 

сградите и прилежащата територия. 

         Чл. 42. Забранява се приютяването на бездомни кучета и котки във входовете и 

прилежащите територии на жилищните сгради, както и изоставянето на гледани в 

домашни условия кучета и котки на улицата,  без да се контролира  повече тяхното 

поведение. 

  Чл. 43. Кметовете на кметства и кметските наместници определят със заповед 

маршрутите за придвижване на животните в рамките на населеното място до терените за 

паша. 

  Чл. 44. (1) Събирането на животните да се осъществява извън границите на 

населените места, като местата за събиране на животните се определят със заповед на 

кмета/кметския наместник на населеното място. 

(2) Придвижването на животни на територията на община Маджарово става само по 

маршрути, определени от Общинска администрация, кметовете и кметските наместници на 

селата. 

(3) Ако придвижването на животни по улиците на населеното място е свързано с 

дефекация, собственикът на животните или пастира на стадото, е длъжен да почисти 

замърсеното място. 

              

               Г Л А В А  I V  

РАЗДЕЛ I 

ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА 
 

  Чл. 45.(1). Поддържането на приветлив и естетичен вид на населените места изисква 

редовно почистване (метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки по 

сградите, окосяване на тревните площи, окопаване на дърветата, храстите, цветните лехи и 

др.) на улиците, площадите, градините, парковете, зелените площи, дворовете, вътрешно 

кварталните пространства, терени, общите части на сградите - етажна собственост, 

производствените и обществените сгради, местата край реки и водни площи в зоните за 

краткотраен отдих, кооперативните, животинските и промишлени пазари, стълбовете, 

пътните знаци, паркингите, табелките, афишни площи, определените места за реклама и 

други. 

(2). Дейностите по предходната алинея се осъществяват от: 

1. Служителите на общината,  

2.Ръководителите на учреждения, държавните и общински фирми, фирми на 

граждани, кооперации и обществени организации - по отношение на производствените, 

административните и складови помещения, гаражи, кооперативни пазари и други имоти, 

които управляват и / или стопанисват, както и прилежащите им територии; 

 3.Председателите на управителни съвети на етажните собственици (домсъветите), 

- по отношение на общите части на сградите, предназначени за ползване на всички 

обитатели и прилежащите им територии; 

4.Гражданите - по отношение на частните дворове, сгради, постройки и съоръжения с 

прилежащите им територии; 

5.Собствениците на МПС - по отношение на чистотата на местата, на които се паркира и 

терена около тях. 

Чл. 46. 3абранява се: 

1. Ползването на предоставените от Общината съдове за битови отпадъци за други 

цели; 

3. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на строителни отпадъци, 

самозапалващи се и избухливи вещества, предмети, които могат да повредят 

сметосъбиращите машини, както и паленето на сметта в съдовете за смет;  

4. Изхвърлянето на твърди и течни отпадъци от балконите и прозорците на сградите, 

както и изливането на вода от тях; 



5. Поставянето на недобре закрепени сандъци, саксии и други предмети по 

прозорците и терасите, които представляват опасност за гражданите, както и на предмети 

без добър външен вид; 

6. Забранява се паленето на стърнища, сухи тревни площи, крайпътни ивици и други. 

 

Чл. 47. Забранява се: 

1. Изхвърлянето на битова смет и други отпадъчни материали извън съдовете за смет 

и поставените за целта кошчета;    

2. Преместването и умишленото събаряне на съдовете за смет и кошчетата от 

определените им места; 

 3.  Изхвърлянето на отпадъци от производствените и търговски обекти и обектите за 

услуги в кошчетата, предназначени за употреба от гражданите; 

          4. Транспортирането на отпадъци, насипни материали, вароциментови разтвори, 

селскостопанска и друга продукция и други материали в превозни средства с неуплътнени 

каросерии и без предпазни платнища; 

          5. Създаването на предпоставки, които могат да станат причина за развъждане на 

насекоми и гризачи и източник на неприятни миризми, и други замърсявания на околната 

среда; 

          6. Складирането на въглища, дърва за огрев, строителни материали и други в зелените 

площи и парковете; 

          7. Писането и поставянето на знаци по дърветата, пейките, увреждането на кората и 

дървесината на растителността; 

          8. Отвеждането на големи количества дим и газове от отоплителни и вентилационни 

системи през прозорци, врати и отвори в стени, непредвидени за целта в техническата 

характеристика на сградите; 

          9. Изхвърлянето на строителни отпадъци от етажите на строителните обекти; 

         10. Натрупването и разпиляването на строителни материали и отпадъци извън 

границите на обектите и строителните площадки. 

Чл. 48.  Допуска се стоварването на въглища и дърва за огрев върху тротоари и 

уличното платно, без това да пречи на движението на пешеходци и ППС в срок от 7 

календарни дни от стоварването. 

Чл. 49. За опазване на чистотата строителните фирми са длъжни: 

1. При ползване на улични и тротоарни площи за складиране на вароциментови 

разтвори да използват специални контейнери; 

2. След прибирането на стоварените строителни материали да почистят и възстановят 

замърсените тротоарни, улични или зелени площи; 

3. Да осигурят ограда на обекта и да не допускат излизането от заградената територия 

на транспортни средства със замърсени гуми. 

 

 

РАЗДЕЛ  I I  
 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

   Чл. 50. (1) Поддържането на зелените площи се извършва от техния собственик лично 

или чрез договор с друго лице. 

(2)  3адължават се ръководителите на фирми, организации и граждани да съдействат за 

опазването на зелените площи, прилежащи към имотите им и декоративната растителност в 

тях. 

(3)  Инвеститорите и строителните фирми са длъжни максимално да опазват 

съществуващата дървесна и тревна растителност. 

Чл. 51. Забранява се: 



1. Изхвърлянето на отпадъци, строителни и други материали извън определените от 

Общината депа; 

2. Горенето на гуми и пластмасови отпадъци, както и паленето на огън и изхвърлянето 

на неугасени предмети в парковете и зелените площи по уличните платна и тротоарите; 

3. Горенето на стърнища и зелени площи за унищожаване на растителността при 

обработката на земеделски земи, независимо от собствеността им; 

       4. Отсичането на дървета или клони от тях, общинска собственост, без разрешение на 

Общината; 

       5. Събирането на лечебни растения с търговска цел,  без разрешение на Общината; 

       6. Чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени, на плодове и други 

подобни; 

       8. Късането и изкореняването на засадените цветя, храсти и дръвчета в общинските 

зелени площи и паркове; 

        9. Косенето на трева в зелените площи и парковете от неупълномощени за това лица; 

      10. Отвеждането на отпадни води по тротоарите, уличните платна и вътрешно-

кварталните пространства. Поддържането на улиците, пътните и тротоарните настилки, 

мостовете, инсталационните колектори, съоръженията и техните принадлежности, 

обществените тоалетни, уличните, тротоарните и зимничните шахти се извършват от 

собствениците им или тези, от които се стопанисват; 

      11. Паленето на огън на обществени и пожароопасни места, паленето на сухи треви и 

стърнища в дворовете, без да са взети мерки за пожарна безопасност; 

      12. Складирането на груб фураж, дървен материал и горивни материали на разстояние 

по-малко от 3 метра от границите на поземления имот, както и складирането на 

материали и предмети в междублоковите пространства, тротоари и улични платна. 

        Чл. 52. Забранява се:  

   1. Стоварването върху тротоарите и уличните платна на всякакви видове строителни 

материали, освен в случаите, когато е издадено разрешение за строеж. Когато е издадено 

разрешение за строеж, оставянето по улиците и тротоарите на необходимите за това 

отоплителни, строителни и други материали, се разрешава за срок най-много до 10 дни 

след разтоварването им. Собственикът е длъжен след пренасянето на същите материали да 

почиства мястото  върху което те са оставени основно. Когато при това е била нарушена 

инфраструктурата, същата се  възстановява за сметка на лицето, извършило това 

нарушаване; 

            

           3. Снижаването на бордюрите или направата на неподвижни откоси за преминаване 

на моторни превозни средства към гаражи и дворове без разрешение на съответните 

общински органи; 
4.  Повреждането на уличните дръвчета, късането на цветя от градините, парковете и 

други зелени площи за обществено ползване, както и преминаването на превозни средства 
и животни през тях, включително и през алеите; 

5.  Ловенето и унищожаването на полезния дивеч, пойни птички, гълъби и други, 
събирането на яйцата им от гнездата и повреждането на хранилки в парковете, градините и 
други места; 

6.  Миенето, гресирането и ремонтирането на МПС, на всички видове трактори, на 

ремаркета и прикачен инвентар на обществени места; 

            7. Прането и миенето на обществени чешми, водоскоци, водни площи и други; 

            8. Повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други, 

поставени на определените за целта места; 

9. Разместване на съдовете за отпадъци, табелки, пейки, съоръжения, поставени на 
места за общо ползване; 

           10. Залепването на обяви, некролози, нагледни агитационни материали и други освен 
на определените със заповед на Кмета места; 



           11. Монтиране на приемо-предавателни инсталации на мобилни оператори върху 
жилищни сгради без съгласието на живущите в тях, на  РЗИ и на общинската  
администрация; 

Г Л А В А  V 

ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ 
 

Чл. 53. Поддържането, стопанисването и контрола на Гробищния парк се извършва от 

Община Маджарово, а в кметствата и кметските наместничества от кметовете и кметските 

наместници. 

Чл. 54. Гражданите се задължават да изхвърлят отпадъците на обозначените за това 

места, а строителните отпадъци следва да се изхвърлят извън Гробищния парк на 

определените за това места.  

Чл. 55. Разлепването на некролози в Гробищния парк следва да става на определените 

за това места.   

Чл. 56. Забранява се:    

  1. Увреждането и разрушаването на паметници и паметни плочи, както и  

извършването на други дейности, с които се оскверняват паметниците и/или се замърсяват 

терените на гробищата; 

   2.  Влизането на домашни животни и птици в района на Гробищния парк. 

Г Л А В А  VI 

                             АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

      

        Чл. 57. Контролът по изпълнение на настоящата Наредба се възлага на Общината  и на 

ПУ - Маджарово. 

        Чл. 58. (1) На нарушителите на тази Наредба се налага административно наказание, 

както следва: 

         1. На физически лица – глоба от 100 (сто) лева до 300 (триста) лева, а на еднолични 

търговци и юридически лица – глоба от 200 (двеста) лева до 500 (петстотин) лева / 

         2. Лице, наказано за нарушение на тази Наредба, което до една година от влизане в 

сила на наказателното постановление извърши ново нарушение от същия вид, се наказва: 

- физическите лица – с  глоба от 300 (триста) лева до 600 (шестстотин) лева;  

- едноличните търговци и юридическите лица – с глоба от 500 (петстотин) лева до 1000 

(хиляда) лева. 

         Когато повторното нарушение е свързано с определена професия или дейност, на 

нарушителят може да му бъде наложено и наказание временно лишаване от право да 

упражнява съответната професия или дейност за срок до две години. 

        (2) Наказанията по ал. 1 се налагат, ако за тях не се предвиждат по-тежки наказания по 

други нормативни актове. 

        Чл. 59. (1) Актовете за установяване на административните нарушения се издават от 

полицейските органи на ПУ-Маджарово или от упълномощени от Кмета на Община 

Маджарово длъжностни лица от Общинската администрация. 

        (2) Органите и лицата по предходната алинея могат да дават задължителни писмени 

разпореждания на нарушителите. В разпорежданията се посочват срокове, в които трябва 

да се преустановят нарушенията и/или мерки, които трябва да се изпълнят за 

преустановяване и предотвратяване на повторни нарушения. 

        Чл. 60. / Въз основа на актовете за установяване на административните нарушения, 

съставени от органите и лицата по чл. 64, ал. 1 от Наредбата,  Кметът на  Община  

Маджарово  издава наказателни постановления.  

        Чл. 61. Административно-наказателните производства за нарушения, съставянето на 

актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, 

определянето на обезщетения за причинени от нарушителите вреди, както и изпълнението 



на влезлите в сила наказателни постановления, се извършва по реда и сроковете на Закона 

за административните нарушения и наказания.  

Г Л А В А  V I I  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА с Решение 

№………………..на Общински съвет - Маджарово 

 

                     

   ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА   ОБЩИНСКИЯ   СЪВЕТ:  
 

 


