
 
проект 

 
Н А Р Е Д Б А 

 
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА 

ДВИЖЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 
   

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. С наредбата се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване и 

поддържане на обществения ред и чистотата на територията на Община Георги Дамяново.  
Чл. 2. Разпоредбите на настоящата наредба, както и издадените във връзка с 

прилагането й заповеди на кмета на общината и кметовете  на кметствата, са задължителни 
за: 

1. всички физически лица, постоянно живеещи или временно пребиваващи на 
територията на Община Георги Дамяново; 

2. собствениците, ползвателите и обитателите на сгради и търговски обекти на 
територията на Община Георги Дамяново, независимо от наличието или липсата на адресна 
регистрация; 

3. ръководителите на юридическите лица със стопанска и нестопанска цел, на 
политическите организации и едноличните търговци с адрес на управление на дейността на 
територията на общината; 

Чл. 3. Наредбата определя задълженията на физически и юридически лица по опазване 
на обществения ред в Община Георги Дамяново, както и реда за констатиране на 
нарушенията, и налагане на наказания при неизпълнението им. 
 
 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,  

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ  
 

Чл. 4. Кметът на Общината: 
1.  ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината; 
2.  насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; 
3. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава 

писмени заповеди; 
4. сключва договори за усилена помощ – охрана на обществения ред и сигурност с 

Дирекция на националната полиция или с лицензирана охранителна фирма при необходимост 
след решение на Общинския съвет; 

5. организира и провежда дейността по защита на населението на общината при 
бедствия и аварии. 

Чл. 5. Кметовете на кметства и кметските наместници: 
1. организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия; 
2. приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда; 
3. осигуряват спазването на обществения ред - имат правомощия по чл. 70, 72, 80, 81, 

83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до 
пристигане на полицейския орган; 

4. организират и ръководят защитата на населението на населеното място при бедствия 
и аварии. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И ПОЧИВКАТА  

НА ГРАЖДАНИТЕ 
 

Чл. 6. Задължават се ръководители на фирми, обществени организации и гражданите 
да оказват съдействие, при призоваване  от Щаба за изпълнение на общинския план за защита 
при бедствия, с труд и техника при природни бедствия (пожари, наводнения, земетресения, 
бури и други, и промишлени аварии). 

Чл. 7. За опазването и поддържането на хигиената и естетическия вид на населените 
места и на околната среда, собствениците и ползвателите на жилищни сгради, търговски 
обекти и административни сгради, са длъжни: 

1. да почистват прилежащите около тях площи от отпадъци, сняг, наноси, изсъхнали 
треви и друга растителност, както и да осигуряват безопасното и безпрепятствено 
преминаване край сградите; 

2. да окосяват тревните площи в границите на притежаваните от тях имоти; 
3. да отстраняват ледените висулки по стрехите на сградите. 
Чл. 8.  Забранява се: 
1.  изхвърлянето на сняг на уличното платно.  
2. нарушаването на общественото спокойствие на обществени места, в предприятия, 

учреждения, заведения, улици и жилищни домове, чрез скарване, сбиване и други скандални 
действия.  

3. високото пеене, викане, говорене, произнасяне на цинични думи, псувни и други 
прояви на улиците, обществените места и жилищните сгради, противоречащи на българския 
бит и добрите нрави. 

4. използването на аудио и аудиовизуална техника по улици и обществени места, която 
смущава спокойствието на гражданите, без специалното разрешение на Кмета на общината.  

5.  носенето на пневматично и хладно оръжие, като газови и сигнални пистолети, при 
посещение на питейни и увеселителни заведения, а също така и след употреба на алкохол. 

6. допускането на въоръжени лица в питейни и развлекателни заведения, с изключение 
на служители на МВР и МО, при изпълнение на служебните им задължения, както и на 
лицата, осъществяващи охраната на обектите. 

7.  употребата на алкохол в паркове, градини, училищни дворове и други обществени 
места, които не са предназначени за тази цел. 

8. на лица във видимо нетрезво състояние, нарушаващи обществения ред и 
спокойствието на пътниците, да пътуват в обществения транспорт. 

9.  изхвърлянето на хартиени и други опаковки, угарки, семки и други отпадъци по 
улиците и тротоарите, парковете, градините и други обществени места. 
 10. извършването на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, 
излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото 
законодателство на Република България. 
 11. провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска 
собственост, като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове 
и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава общественият ред и 
спокойствието на гражданите. 
 12. извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение на 
обществени места. 
 13. поставянето на външни озвучителни уредби извън туристическите обекти по Закон 
за туризма без разрешение от Кмета на общината. 
 14. родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за 
дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 часа, ако детето не е 
навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-, но не 
е навършило 18-годишна възраст. 
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 15. ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не 
могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов 
придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е 
навършило 18-годишна възраст. 

16. работното време на магазини, заведения за хранене и развлечения, павилиони и 
други търговски обекти на територията на общината се определя от управителя на обекта, 
като музикалното озвучаване се разрешава до 22.00 ч. през зимния сезон и до 23.00 ч. през 
летния сезон, като в предпразничните и предпочивните дни времето се удължава с един час. 
Промяна извън установеното работно време става с разрешение на Кмета на общината. 
 17. забранява се на управители на търговски обекти, както и на лицата, извършващи 
дейност по охрана, контрол, пропуск или събиране на такси за вход, да допускат 
пребиваването на лица, ненавършили 18-годишна възраст, на обществени места след 22,00 ч., 
освен ако не се придружават от родители, попечители, пълнолетно дееспособно лице или 
други лица, които полагат грижи за дете. 

18. забранява се употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други 
запалителни материали, паленето на огън и хвърляне на неугасени предмети на обществени 
места, улици, паркове и други. 

19. забранява се организирането на хазартни игри и залагания в сградите и 
прилежащите им площи - публична държавна и общинска собственост, както и в учебните, 
лечебните и здравните заведения. 

20. забранява се разполагането и предлагането на хазартни игри или игрални хазартни 
автомати на разстояние по-малко от 300 метра, цигари на разстояние по-малко от 200 метра и 
на „забранени храни и напитки“ на разстояние по-малко от 100 метра от учебни и детски 
заведения. Разстоянието се измерва по най-краткия път до учебното/детското заведение. 

Чл. 9. (1) Забранява се извършването на дейности от битов и стопански характер в 
жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, 
между 14.00 и 16.00 часа и между 23.00 и 8.00 часа в делничните дни и в почивните дни с 
изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци. 

(2) Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 
16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч. 

(3) Изключения от забраната по ал. 1 и ал. 2 се допускат при провеждане на 
обществени мероприятия на открито, като озвучаването на тези мероприятия се осъществява, 
след издаване на разрешение от Кмета на Община Георги Дамяново или упълномощени от 
него длъжностни лица от общинската администрация. 

Чл. 10. Забранява се разлепването на рекламни материали, обяви, афиши за кино, 
театър, концерти, други форми за масова изява и некролози, извън определените със заповед 
на Кмета на общината места.  

Чл. 11. Забранява се късането и повреждането на реклами, обяви и нагледни 
агитационни материали, поставени на определените със заповед на Кмета на общината места.  

Чл. 12. Забранява се писането, рисуването и драскането по фасадите, оградите, 
спирките на обществения транспорт и пътните съоръжения. 

Чл. 13. Собствениците, физически и юридически лица, стопанисващи обекти в 
жилищни и административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и 
фирмите, извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации 
са длъжни:   

1. да не допускат разполагането на отоплителни, климатични и вентилационни 
инсталации в зоните за движение на пешеходци, подходи за инвалиди и на места, 
затрудняващи движението на пешеходци. 

2. да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и 
вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и 
вибрации, в помещения с нормирано ниво на шума или в непосредствено съседство до тях, 
установено с протокол от РЗИ по съответния ред. 
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3. да отвеждат конденза, отделящ се от отоплителните и  климатични системи, които 

са монтирани на фасадите на жилищни блокове, кооперации, административни сгради, 
обществени и здравни заведения и други такива, чрез съответните инсталации така, че да не 
се оттичат върху стълбища, тротоари, проходи и други площи за движение на гражданите. 

Чл. 14. Забранява се поставянето на недобре закрепени  рекламни материали, саксии, 
предмети и вещи по терасите  и фасадите на сградите, представляващи опасност за 
преминаващите граждани. 

Чл. 15. Забранява се събарянето, повреждането и разместването на съдове за отпадъци, 
табелки, пейки и съоръжения, поставени в градините, парковете, детските и спортните 
площадки и на други обществени места, както и на всички останали елементи на градската 
инфраструктура.  

Чл.16. Забранява се съхранението и/или употребата на пиротехнически изделия на 
територията на общината, без изричното разрешение, когато такова се изисква, от 
компетентните органи, съгласно разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, 
взривните вещества и пиротехническите изделия.  

Чл. 17.  Забранява се всякакъв вид просия – лично и/или чрез малолетни и/или 
непълнолетни. 

Чл. 18. Забранява се къпането в реките, язовирите и други неохраняеми водни площи 
на територията на общината, както и  влизането във фонтани, шадравани и други подобни 
декоративни паркови елементи. 

Чл. 19. (1) Забранява се повреждането и промяната на пътните, тротоарните, 
градинските и паркови настилки и съоръжения, на заслоните по спирките на обществения 
транспорт, на обществените чешми и уличните хидранти, на уличните и парковите 
осветителни тела и съоръжения, на съдовете за смет, на скулптурно-декоративните фигури и 
елементи, на обществените тоалетни, сгради и огради, на противопожарните съоръжения, 
пътни знаци, табели, указатели, ограждения, съоръжения, превозни средства, както и на 
всякакви други общински имоти. 

(2) Забранява се разкопаването на улици, тротоари, земни площи, градински и паркови 
настилки, както и прокопаването и извършването на ремонтна дейност от физически и 
юридически лица, и еднолични търговци, без необходимото разрешение за това и без 
необходимата сигнализация. 

(3) При повреди на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, 
които трябва да бъдат отстранени незабавно, възложителят или експлоатационното 
дружество може да започне работите веднага, като уведоми за това общинска администрация 
и собствениците на засегнатите поземлени имоти. 

Чл. 20. Забранява се: 
1. употребяването на ластици, прашки и други подобни за хвърляне на камъни, стрелба 

с въздушни пушки и огнестрелно оръжие, с което се нарушава спокойствието на гражданите 
и представлява опасност за тяхното здраве и живот.  

2. простирането на бельо, черги, килими, одеяла и други по обществени сгради и 
огради, както и монтирането на удължители за простиране между сгради. 

3. продажбата на територията на общината на фабрично изработени бомбички, ракети 
и други пиротехнически устройства, освен в предназначените за тази цел търговски обекти. 

Чл. 21. Забранява се построяването на естради и временни биваци, по улиците, 
площадите и други обществени места, без издадено разрешение от Кмета на общината.  

Чл. 22. Не се разрешава пашата на домашни животни в парковете, площадите и 
зелените площи за обществено ползване в урбанизираните територии на Община Георги 
Дамяново. 

Чл. 23.  Задължават се:  
1. наемащите сезонни работници за селскостопанска дейност, бране на билки и горски 

плодове, дърводобив и др. такива, писмено да уведомяват Общината за обекта, броя на 
наетите лица, срока,  за който са наети и къде ще бъдат настанени. 
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2. организаторите на спортни и други масови мероприятия да предприемат всички 

необходими мерки за гарантиране на реда и сигурността при провеждането им, да създават 
ред при продажбата на билети, влизането и излизането от салоните, залите, игрищата, 
стадионите, да уведомяват и съгласуват, най-малко три дни предварително с органите на  
МВР,  времето и мястото на провеждане на тези мероприятия, както и начина за тяхната 
охрана, да не допускат продажба и предлагане на алкохолни напитки в спортния обект, както 
и на напитки в твърди опаковки в деня на спортното мероприятие.  

3. ръководителите на фирми, учреждения, организации и гражданите да сигнализират 
незабавно органите на РУ на МВР при  констатиране на случаи на нарушаване на 
обществения ред. 

Чл. 24. При провеждане на събрания, митинги и манифестации на открито да се 
спазват изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 
 
 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО 

 
Чл. 25. За осигуряване на обществения ред по транспорта се забранява:  
1. паркиране, престои, движение и ремонт на всякакъв вид МПС по тротоарите, алеите 

на градини и паркове, засадени и озеленени площи, както и на местата, където превозното 
средство създава опасност или е пречка за движението. 

2. паркирането по улици, тротоари и зелени площи на снети от отчет, изоставени и 
разкомплектовани МПС-та на територията на Община Георги Дамяново. 

3. ограждането или поставянето на съоръжения по улици, площадки, алеи и др. за 
паркиране на лични МПС-та, както да се поставят маркировки или други обозначения по 
такива места за лични нужди. 

4. движението на верижни машини по асфалтираните улици без разрешение на Кмета 
на общината. 

5. повреждането на пътни знаци и други пътни съоръжения, както и преместването им 
от неоторизирани лица. 

6. миенето и гресирането на всякакъв вид превозни средства по улиците, площадите, 
зелените площи, около реките, водоемите и питейните води. 

Чл. 26. (1) ППС с животинска тяга се регистрират в Община Георги Дамяново. 
(2) Преди регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва преглед от 

Общинската комисия за безопасност на движението  за спазените технически изисквания, 
съгласно чл. 71, ал.1 от Закона за движение по пътищата. 

Чл. 27. (1) Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на 
писмено заявление, подадено от собственика до Кмета на община Георги Дамяново. 

(2) Определено длъжностно лице извършва регистрацията, вписва данните за 
собственика и за ППС в регистър по образец ( Приложение №1 ). 

(3) На собственика на регистрираното ППС с животинска тяга се издават 
регистрационен талон с регистрационен номер по образец (Приложение №2 ); 

(4)  Регистрационният номер от регистрационния талон е идентичен с поредния номер 
от вписването в регистъра. 

(5)  При промяна на някои от реквизитите в регистрационния талон, собственикът на 
ППС с животинска тяга е длъжен да представи съответния документ за вписване в регистъра 
и издаване на нов регистрационен талон. 

(6)  При промяна собствеността на ППС с животинска тяга, в 14-дневен срок, новият 
собственик е длъжен да представи документ за промяна на обстоятелствата, които се записват 
от длъжностното лице в регистъра, след което се издава нов регистрационен талон. 
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(7) Табелата с регистрационния номер се получава от определено от Кмета 

длъжностно лице в Община Георги Дамяново. 
Чл. 28. ППС с животинска тяга, за да се движат по пътищата, трябва да притежават: 
1. всички технически средства, изискващи се съгласно чл.71, ал.1 от Закона за 

движение по пътищата, а именно: два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени 
светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост - отзад вляво 
светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите 
трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство; 

2. два регистрационни номера: единият се поставя на задния капак на каруцата, а 
другият – на лявата каната на каруцата; 

3. регистрационен талон, издаден от Община Георги Дамяново; 
4. престилки за животински отпадъци.  
Чл. 29. Забранява се движението на ППС с животинска тяга, без табела с 

регистрационен номер и не отговарящи на условията на чл.71, ал.1 от Закона за движение по 
пътищата.  
 
 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И 

МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 

 
Чл. 30. (1) В регулационните граници на населените места на община Георги 

Дамяново се разрешава отглеждането лични нужди на следните видове и бройки 
селскостопански животни и птици, съгласно чл. 4а от Наредба 44 от 2006 г. за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти: 

1. до 2 бр. едри преживни животни и приплодите им до 12-месечна възраст; 
2. до 10 бр. дребни преживни животни и приплодите им до 9-месечна възраст; 
3. до 3 бр. прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези; 
4. до 2 бр. еднокопитни животни и приплодите им до 12-месечна възраст; 
5. до 10 бр. възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо; 
6. до 50 бр. възрастни птици, независимо от вида им; 
7. до 100 бр. бройлера или подрастващи птици, независимо от вида им. 
(2) Обектите по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 44 от 

20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и да имат 
обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор.  

(3) Собствениците на животни са длъжни да не ги изоставят и да се грижат за здравето 
им. 

Чл. 31. Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със 
селскостопански животни са длъжни да: 

1. осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, 
като сключват договори по чл. 137а, съответно по чл. 137б от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност; 

2. спазват изискванията за хуманно отношение към животните, предвидени в 
българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз; 

3. спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и 
транспортиране на животните, предвидени в българското законодателство и в 
законодателството на Европейския съюз; 

4. в тридневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ 
животновъдния обект, за новородени и закупени животни от видове, които подлежат на 
идентификация; 
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5. в тридневен срок от установяване на събитието писмено уведомяват за откраднати, 

убити или умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на 
населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ 
съответната територия; 

6. подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни и ги 
представят при поискване на контролните органи; 

7. отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпълнението на мерките 
по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и 
зоонози; 

8. нямат право да извършват придвижване и търговия с животни, които не са 
идентифицирани и за които не са изпълнени мерките по програмата за профилактика, надзор, 
контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, както и със суровини и храни, 
добити от такива животни; 

9. осигуряват постоянен достъп в животновъдния обект на контролните органи от 
БАБХ и други компетентни органи и оказват съдействие при извършването на проверката; 

10. извършват ежегодно в срок до 20 октомври инвентаризация на животните в 
обектите, регистрирани по чл. 137, ал. 1 – 9, и в срок до 7 работни дни от извършването на 
инвентаризацията подават до официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната 
община, декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ; 

11. не по-късно от 24 часа уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния 
обект, и официалния ветеринарен лекар по здравеопазване на животните, който отговаря за 
съответната община, при влошаване на здравословното състояние на животни в обекта; 

Чл. 32. (1) Кметовете и кметските наместници на населените места в Община Георги 
Дамяново са длъжни да: 

1. съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, 
ограничаване и ликвидиране на болестите по животните; 

2. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и от 
Общинската епизоотична комисия мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по 
животните; 

3. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при 
необходимост - забраняват използването им; 

4 организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите 
безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009; 

5. организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и 
предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти.   

6. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за 
водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или на които 
не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на 
болести по животните и зоонози; 

7. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на 
населените места; 

8. определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на 
населените места; 

9.   осъществяват контрол за спазване на настоящата наредба; 
10. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на 

животните в животновъдните обекти – лични стопанства и изготвят списък, който съдържа 
имената на собствениците на животни, броя им, вида и категорията на животните от 
животновъдните обекти. В срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията 
предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и го 
поставят на видно място. 
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(2) При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по ал. 1, кметовете и 

кметските наместници оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари 
по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като: 

1.  актуализират списъка по ал. 1, т. 10; 
2. организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на 

наредбата по чл. 259, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
3. осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до 

терена за загробване; 
4. под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и 

поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на 
чиято територия е констатирано епизоотичното огнище; 

5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на 
мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната територия; 

6. съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените 
места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище; 

7. забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято 
територия е констатирано епизоотичното огнище; 

8. участват в комисиите за извършване на проверка на личните стопанства за спазване 
на изискванията на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти. 

Чл. 33. (1) Забранява се: 
1. отглеждането на животни, на които не е извършена официална идентификация, 

и/или на животни, по отношение на които не са изпълнени мерките по програмите по чл. 46з, 
46и и чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

2. придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена 
официална идентификация, и/или на животни, по отношение на които не са изпълнени 
мерките по програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност; 

3. отстраняването или нерегламентираната подмяна на индивидуални ушни марки и 
други средства за идентификация и заличаване на маркери на кошери; 

4. транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите 
преживни и еднокопитните животни - и без ветеринарномедицински паспорт; 

5. пускането на животни извън животновъдния обект без придружител (собственик 
или гледач), освен когато животните се намират в оградени пасища; 

6. придвижването или транспортирането на болни или контактни животни, освен в 
случаите, когато е по разпореждане на ветеринарен лекар; 

7. изхранването с кухненски отпадъци на животни, отглеждани във ферми, с 
изключение на животни, отглеждани за добив на кожи; 

8. използването на общински пасища и водопои от неидентифицирани животни и 
такива, които не са обхванати от програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране 
на болести по животните и зоонози; 

9. пасищното отглеждане на свине, с изключение на Източнобалканска порода и 
нейните кръстоски; 

10. клането на болни или дрането и аутопсията на умрели от бяс или антракс животни; 
11. отглеждането на свине с цел търговия в обекти, които не отговарят на 

ветеринарномедицинските изисквания; 
12. търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които 

не са регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
13. превишаването на капацитета на животновъдния обект, определен в 

удостоверението за регистрация по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
(2) Условията и редът за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканска порода и 

нейните кръстоски се уреждат с наредба на министъра на земеделието, храните и горите. 
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РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 34. При констатиране на  нарушение по чл. 25, т. 1 и т. 2 от Наредбата се налага 

глоба от 50.00 до 500.00 лева, а при повторно нарушение – от 100.00 до 1000.00 лева. 
Чл. 35. (1) При констатиране на нарушения по всички останали членове на Наредбата, 

на нарушителите -  физически лица, се налага глоба в размер от 30.00 до 500.00 лева, за 
повторно нарушение – от 50.00 до 1000.00 лева; а на еднолични търговци и юридически лица 
– имуществена санкция от 150.00 лв. до 1500.00 лева. 

(2) По ал. 1 се наказват и лицата, които повреждат пътни, тротоарни, градински и 
паркови настилки, осветителни тела, скулпторно-декоративни елементи, пътни съоръжения и 
принадлежности на уличната маркировка, като във всички случаи дължат и възстановяване 
на щетата. 

Чл. 36. (1) За маловажни случаи на административни нарушения, установени при 
извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението 
глоби в размер на 20.00 лева. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа дани за 
самоличността на контролния орган и нарушителя, мястото и времето на нарушението, 
нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролният орган и 
нарушителят, че е съгласен да плати глобата и се изпраща на приходния орган на общинската 
администрация за изпълнение. На нарушителя се издава препис, за да може да плати 
доброволно глобата. 

(2) Ако нарушителят оспори нарушението се съставя акт по реда на ЗАНН. 
Чл. 37. (1) Фишовете и актовете за установяване на нарушенията се съставят от 

кметовете и кметските наместници за съответните населении места, служителите на РУ на 
МВР-Монтана, както и от упълномощено от Кмета на общината длъжностно лице за с. 
Георги Дамяново. 

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Георги Дамяново. 
Чл. 38. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда, определен в ЗАНН. 
Чл. 39. Наказанията по тази наредба се налагат само, ако за административните 

нарушения не се предвиждат други наказания по закон. 
 

 
РАЗДЕЛ СЕДМИ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 § 1.  По смисъла на тази наредба: 

1. „действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение“ са псувни, 
ругатни, скарване, физиологични нужди, агресивно дърпане или бутане, сбиване и други 
действия, с които се нарушава спокойствието на гражданите. 

2. "озвучаване" е излъчване на звук в околната среда, предаван чрез механични и 
електронни озвучителни средства и/или чрез гласово звукоизвличане и пеене. 

3. "обществени мероприятия" са концерти, постановки, прожекции, циркови 
спектакли, спортни състезания и мероприятия и други с подобен характер, изложения, 
панаири, церемонии, официални празници или прояви с официален или възпоменателен 
характер. 

4. "открита площ" е незастроената част от територията, включително частта, върху 
която има изградена конструкция без покрив или поне една ограждаща стена. 

5. „пиротехнически изделия“ са всички изделия, които съдържат взривни вещества или 
взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим 
или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции. 

9 
 



 
 
6. „забранени храни и напитки“ са храни и напитки, които не отговарят на 

изискванията за безопасност и качество, регламентирани в НАРЕДБА № 8 от 4 декември 
2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в 
детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на 
училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани 
мероприятия за деца и ученици. 

7. „зоонози“ е група от инфекциозни и паразитни болести, които могат да се предават 
от животните на хората и обратно. 

8. „повторно нарушение“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането 
в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.  

 
 

РАЗДЕЛ ОСМИ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Настоящата наредба се приема на основание чл.21 ал. 2  от ЗМСМА и чл. 47 ал. 1 

буква „а” от Закона за административните нарушения и наказания. 
§ 2. Контролът по спазване на настоящата наредба се възлага на Кмета на Община 

Георги Дамяново, кметовете и кметските наместници в общината и служителите на РУ на 
МВР-Монтана. 

§ 3. Наредбата  влиза  в  сила  от датата на  публикуване на интернет страницата на 
Община Георги Дамяново. 

§ 4. Настоящата наредба отменя Наредбата за осигуряване и поддържане на 
обществения ред и чистотата на територията на Община Георги Дамяново, приета с Решение 
№ 150/18.12.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 248/30.11.2009 г., Решение № 
212/09.04.2013 г., Решение № 549/14.04.2015 г., Решение № 35/28.01.2016 г. и Решение № 
378/18.07.2019 г. на Общински съвет – Георги Дамяново.   

§ 5. Наредбата да бъде разгласена по подходящ начин чрез кметовете и кметските 
наместници, така че да стане достояние на всички лица, постоянно живеещи или временно 
пребиваващи на територията на Община Георги Дамяново.     

§ 6. Промени в Наредбата се правят по реда на нейното приемане.  
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Приложение № 1 (към чл. 28, ал. 2) 

 
 

Рег.№ 
 

Дата на 
регистрацията 

Собственост 
(трите имена 

на 
собственика) 

 
Адрес на 

собственика 

Вид на 
превозното 

средство 

Промени в 
регистрацията: 
собствеността 
и/или адреса 

      
      
      

 
 

Приложение № 2 (към чл. 28, ал. 3) 
 

 
 
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 
 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН 
 
на пътно превозно средство с животинска тяга  
 
Регистрационен № ……………/……………..г. 
 
 
 
Вид на ППС : ……………………………………. 
(конска, магарешка, волска или друга каруца ) 
Собственик : …………………………………….. 
Адрес : гр.(с.) : …………………………………... 
ул..(ж.к.) …………………………………………. 
№ ……… бл……….. вх………ап………………. 
 
 
Извършил регистрацията : …………………….. 
                                         (подпис и печат ) 
. …………………………………………………… 
                                 ( собствено и фамилно име ) 
……………………………………………………. 
 

 
 
Използвана литература: 

1. ЗМСМА 
2. ЗАНН 
3. Закон за ветеринарномедицинската дейност; 
4. Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдни обекти; 
5. Наредбите за опазване на обществения ред на: 
- Монтана 
- Дряново 
- Трявна 
- Г. Дамяново - стара 
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