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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с 

осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на 

околната среда, защита на имуществото и безопасността на движението на 

територията на община Хаджидимово.  

/2/ Наредбата определя правомощията на Кмета на общината, кметовете на 

кметства и кметските наместници, на Общинската администрация и 

задълженията на гражданите, ръководителите на учреждения и предприятия, 

обществените организации и търговците, свързани с осъществяването на 

дейността и целите по предходната алинея. 

Чл. 2. Заповедите на Кмета на Общината и кметовете на кметства, относно 

обществения ред са задължителни за гражданите, ръководителите на 

учреждения, стопански и други организации на гражданите на територията на 

Община Хаджидимово, включително и в съответните кметства. 

Чл. 3. Наредбата има действие спрямо всички лица, постоянно живеещи и 

временно пребиваващи, на територията на Община Хаджидимово. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 

Чл. 4. Забранява се:  

1. Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи 

обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени 

места, както и неприлични изрази, оскърбително отношение и държание към 

гражданите и органите на властта или скарване; 

2. Повреждането на благоустройствени и комунални съоръжения – 

настилки, озеленяване, цветарници, гробища, водоснабдяване и канализации, 

електрофикации, рекламни табла и други;  

3. Къпането, прането и миенето във водоемите и други открити водни 

площи, освен на определените за целта места;  



3 

 

4. Поставянето на временни търговски обекти или извършването на 

търговия в терени и места без съответното разрешение или извън местата 

определени за тази цел;  

5. Откритото носене и употреба на взривни вещества, огнестрелно и 

хладно оръжие, прашки, въздушни пушки и други подобни, които създават 

опасност за живота и здравето на гражданите;  

6. Хвърляне на пиротехнически изделия /пиратки, ракети, факли и 

други подобни взривни и запалителни предмети/ по улиците, училищата, 

парковете, спортните и културни сгради и съоръжения;  

7. Разместване и повреждане на съдове за отпадъци, табелки, пейки, 

автобусни навеси, пътни знаци, чешми, съоръженията поставени в детските и 

спортните площадки на обществени места за общо ползване; 

8. Хазартните игри на обществени места, освен в специално 

предназначените за целта места;  

9. Писането и драскането по фасадите на сградите, оградите и пътните 

съоръжения; 

10. Извършването на всякакъв вид просия на територията на общината; 

11. На организаторите, собствениците, наемателите и ползвателите на 

питейни заведения да организират и извършват увеселителните забавления 

/сватби, кръщенета и др./ извън питейните заведения /на улично платно/, където 

се затруднява движението на МПС и се създават предпоставки за възникване на 

ПТП и нарушения на обществения ред; 

12.  Достъпа на лица носещи газово оръжие в заведения, дискотеки, 

училища и други обществени места.  

Чл. 5. (1) Задължават се собствениците, наемателите и ползвателите на 

търговски обекти и заведения за хранене и развлечения, в които се упражнява 

търговска дейност и услуги да уведомят писмено съответните общински органи 

за работното време.  

(2) Лицата посочени в предходната алинея, както и длъжностните лица, 

отговарящи за работата на съответния обект като управители, бармани, 

сервитьори, продавачи и други са длъжни да спазват регистрираното работно 

време.  

Чл. 6. (1) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, 

които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места 

след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 

22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.  

(2) Ако родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за 

дете, не могат да го придружават, са длъжни да осигурят пълнолетно 
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дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00 часа, 

ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18- годишна 

възраст.  

(3) Собственици или наематели, които организират дискотеки за лица до 

18 години са длъжни да регистрират в Общинската администрация и 

Полицейското управление в гр. Хаджидимово дните и часовете за провеждането 

на дискотеките.  

(4) Собствениците, управителите, наемателите и охранителите са длъжни 

да контролират и силата на озвучителните уредби и оркестри.  

 

ГЛАВА ТРЕТА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ 

И РЕД В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ 

Чл. 7. (1) Организацията на движение, автобусните линии, маршрутите на 

движение и спирките на превозните средства на обществения транспорт се 

определят от Общинската комисия по безопасност на движението, съгласувано с 

органите на МВР и Министерството на транспорта и съобщенията.  

(2) Общината стопанисва и поддържа съоръженията, знаците, 

маркировката, тротоарите и уличните платна, осигуряващи безопасност на 

движението. 

Чл. 8. (1) Забранява се: 

1. Повреждането и преместването на пътни знаци, маркировка и други 

съоръжения и сигнализация свързана с безопасността на движението от 

неоторизирани лица, като и поставянето на частни и други табели и знаци по 

пътекопоказателните талони; 

2. Паркирането на спрени от движение моторни превозни средства по 

уличните платна и тротоари;  

3. Складирането на строителни, отоплителни и други материали по 

тротоарите за повече от 48 часа;  

4. Поставянето на сушилни за тютюн в населените места на общината на 

места създаващи предпоставка за пътнотранспортни произшествия или 

затрудняващи движението на хора и животни;  

5. Движението на верижни машини по асфалтова настилка на пътищата 

извън и в населените места;  
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6. Превозване на необезопасени и лесно разпиляеми товари;  

7. Паркирането на автомобили върху тротоари, с което се принуждават 

пешеходци да преминават през платното за движение на моторни превозни 

средства;  

8. Поставянето на бетонни и други трайно закрепени рампи до бордюрите 

за изкачване на превозни средства;  

9. Преминаването, паркирането и домуването на МПС по тротоари, 

площади и зелени площи;  

10. Движението на пътно превозно средство с животинска тяга без 

светлоотразители и предпазна престилка.  

(2) Задължават се собствениците на спрени от движение и изоставени 

моторни превозни средства, намиращи се на обществени места в срок от 1 /един/ 

месец да транспортират същите до съответните автоморги. След този срок 

същите се преместват от общината за сметка на собствениците.  

(3) Престоят и паркирането са забранени:  

1. На място където превозно средство създава опасност или е пречка за 

движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или 

сигнал;  

2. До паркирано превозно средство от страната на движението;  

3. На пешеходни пътеки и на разстояние по малко от пет метра преди и 

след тях;  

4. На мостовете, стеснените участници от пътя и в участъци с ограничена 

видимост;  

5. На платното за движение, където разстоянието между превозното 

средство и пътната маркировка, забраняване за пресичане, е по- малка от три 

метра или с пътен знак е забранено паркирането;  

6. На кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях;  

7. Върху пътна лента, предназначена за движение на бавно движещи се 

пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.  

(4) Освен в посочените в ал. 3 случаи паркирането е забранено:  

1. пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други 

места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;  
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2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете 

на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;  

3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен 

превоз на пътници;  

4. на места, определени за хора с трайни увреждания;  

5. на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за 

регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните 

работи;  

6. пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и 

училищата.  

Чл. 9. Гражданите при ползването на обществения транспорт, нямат 

право:  

1. да консумират спиртни напитки;  

2. да пушат;  

3. да превозват животни;  

4. да замърсяват и повреждат превозните средства; 

5. да носят огнестрелно, газово или хладно оръжие. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА СТРОИТЕЛСТВО 

 

Чл. 10. Забранява се извършването на строителство, разкопаване или 

ремонт на подземни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни 

плочки, нарушаване целостта на настилки за каквато и да е цел без да е 

уведомена Общинска администрация, след съгласуване с органите по 

безопасност на движението. 

Чл. 11. Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага 

отсичане, преместване или окастряне на растителност, се издава след 

представяне на документ за внесена такса.  

Чл. 12. Инвеститорът на обекта е длъжен да възстанови по подходящ 

начин и в определен срок съгласуван с Общинска администрация околната среда 

след приключване на строителството.  
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Чл.13. (1) Строителните и специализираните фирми с подземни 

комуникации и съоръжения, а така също и частни лица, възстановяват незабавно 

в първоначален вид разкопаните повредени пътни и тротоарни настилки, 

площади и зелени площи и други, най-късно 3 дни след завършване на строежа 

/ремонта/ и почистват района за своя сметка.  

(2) При извършване на строително монтажни работи по уличното платно и 

тротоарите, инвеститорите и строителите се задължават да обезопасяват 

ремонтните дейности по подходящ начин.  

Чл. 14. Улични платна и тротоари могат да се използват при доказана 

необходимост за строителни площадки само с разрешение на органите на 

Общинска администрация, а в другите населени места от кмета на кметството 

или кметския наместник, съгласувано с полицията, за определено време срещу 

заплащане на определена такса за квадратен метър. 

 

ГЛАВА ПЕТА ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И 

ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Чл. 15. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не 

съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се 

наказват по тази Наредба, независимо от имуществената отговорност за 

причинените вреди.  

Чл. 16. (1) Забранява се:  

1. Чупенето и повреждането на лампи и осветителни тела, както и кражби 

и нанасяне на повреди на съоръженията на уличното осветление;  

2 . Поставянето на рекламни табели върху дървета чрез заковаване;  

3. Чупенето на клони за бране на липов цвят, диви кестени, плодове, 

семена и други подобни;  

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

и други водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите 

им;  

5. Отвеждането на отпадни води по улиците и тротоарите и откритити 

септични ями;  
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6. Ползването на питейна вода за миене на улиците, площадите, дворовете, 

на предприятията. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

 ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

 

Чл. 17. Поддържането, стопанисването и контрола на гробищните паркове 

се извършва от Кмета на общината, упълномощен от него заместник мети и от 

кметовете и кметските наместници по населени места.  

Чл. 18. Не се допуска повреждането и разрушаването на паметници, 

извършването на действия, с които се оскверняват паметниците.  

Чл. 19. Не се допуска извършване на действия, с които се замърсяват 

гробищните паркове.  

Чл. 20. Гражданите се задължават да изхвърлят отпадъците на 

обозначените за това места, а строителните отпадъци да се изхвърлят извън 

гробищните паркове на определените за това места.  

Чл. 21. Не се допуска влизането на домашни животни и птици в района на 

гробищните паркове.  

 

ГЛАВА СЕДМА 

 ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ 

 

Чл. 22. (1) Построяване на бази за временно сборуване и лагеруване на 

домашни животни: стада – овце, стада – кози и говеда да става съгласно 

изискванията на Закона за устройство на територията и Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

(2) Отвеждането на домашни животни от базите да става по маршрут 

определен от кмета на населеното място.  

(3) Забранява се пашуването на всякакъв вид домашни животни, в и около 

градинките, парковете, площадите и централните улици.  
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(4) Забранява се местодомуването по всяко време на денонощието на 

всякакъв вид домашни животни на улиците, тротоарите и тревните площи.  

(5) Собствениците на умрели животни са длъжни да уведомят Районна 

ветеринарно-медицинска служба и да изпълнят разпорежданията, относно 

обезвреждането на животинските трупове, съгласно Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.  

(6) Забранява се клането на домашни животни на улици, тротоари, 

площади, зелени площи и други обществени места.  

(7) Отглеждането на кучета да се извършва по реда на Закона за защита на 

животните, Наредба № 39/01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни 

компаньони, съобразени с техните физически и поведенчески особености. 

 

ГЛАВА ОСМА  

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И 

КОНТРОЛ 

 

Чл. 23. (1) На нарушителите на тази Наредба се налага административно 

наказание – глоба до 200 лв. на основание чл.22, ал.4 от ЗМСМА.  

(2) При повторно нарушение се наказват с глоба от 200 до 500 лв.  

(3) Установяване на нарушения, издаването, обжалването и изпълнението 

на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания:  

1. За маловажни случаи на нарушения на Наредбата, установени при 

извършването им, органите по чл. 26 налагат на място глоба с фиш в размер на 

20 лева. Издаденият фиш съдържа данни за самоличността на контролния орган 

и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и 

размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че 

е съгласен да плати глобата и се изпраща на финансовия орган на общинска 

администрация за изпълнение. На нарушителя се издава препис за да може да 

заплати доброволно глобата. 

 2. При маловажни случаи на нарушения на чл. 8, ал.3 и ал.4, които са 

установени в момента на извършването им, на извършителя може да бъде 

наложена глоба с фиш в размер на 20 лева. Издадения фиш съдържа данни за 
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самоличността на контролния орган, наложил глобата, за самоличността на 

нарушителя, за мястото и времето на нарушението, за моторното превозно 

средство, с което е извършено нарушението, за нарушените разпоредби, за 

размера на глобата, срока, сметката или мястото за доброволното й заплащане. 

Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати 

глобата и се изпраща на финансовия орган на общинска администрация за 

изпълнение. На нарушителят се издава препис за да може да плати доброволно 

глобата;  

Чл. 24. Ако лицето оспори нарушението или откаже да подпише фиша по 

чл. 23, ал. 3, т. 1 и т. 2, се съставя акт за установяване на административно 

нарушение по реда на Наредбата.  

Чл. 25. Фиш за неправилно паркиране на МПС може да се издаде и в 

отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр се закрепва на МПС, 

като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. 

Закрепването на фиша към МПС е равносилно на връчването му. Вторият 

екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр се изпраща на финансовия 

орган на общинска администрация за изпълнение.  

Чл. 26. За установените нарушения на нарушителите се съставят актове 

или фишове от кметовете на населени места, органите на полицията и 

длъжностни лица надлежно оторизирани като актосъставители от Кмета на 

общината.  

Чл. 27. Въз основа на съставените актове кмета на общината или 

упълномощен от него заместник-кмет на общината издава на нарушителите 

наказателни постановления.  

Чл. 28. За вреди причинени от малолетни лица, непълнолетни и поставени 

под пълно запрещение, гражданска отговорност носят родителите, попечителите 

или настойниците.  

Чл. 29. За нарушаване на разпоредбите на чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата 

на извършителите се налагат предвидените в Закона за движение по пътищата 

санкции, в размери определени със същия закон.  

Чл. 30. При спазване на седемдневния срок за заплащане на издаден фиш 

се прави отстъпка в размер на 20 /двадесет/ процента.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:  

1. Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от 

влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е 

наказан за нарушение от същия вид.  

2. Домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета е престоя им 

на тротоари, улични платна, площади и зелени площи от 19:00 ч. до 06:00 ч.. 

3. Летен сезон е времето, през което действа, въведеното в Република 

България, лятно часово време, а зимен сезон е времето през което действа, 

въведеното в Република България, зимно часово време.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. Регистрирането на работното време по чл. 5, ал.1 трябва да се 

извърши в едномесечен срок от влизане на наредбата в сила.  

§ 3. Прилагането и контрола по изпълнението на настоящата наредба се 

възлага на кмета на община Хаджидимово и началника на РУП.  

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 22, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и е приета с Решение № 384 от 

Протокол № 33 от 02.09.2022 г. на Общински съвет – Хаджидимово. 

 

 

Председател на Общинския съвет: ……………….. 

     /Мехмед Имамов/ 


