
 

О Б Щ И Н А  О П А К А  О Б Л А С Т  Т Ъ Р Г О В И Щ Е 

 

НАРЕДБА №1 

 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА 

 

 

       РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Настоящата наредба има за цел да установи основните положения и 

задължения за физическите и юридически лица по поддържане на обществения 

ред и спокойствието на населението на общината, осигуряване опазването на 

околната среда, поддържане и опазване на чистотата и зелените площи, опазване 

на общественото имущество, реда за организиране на търговската дейност и 

противопожарната безопасност на територията на община Опака.  

Чл. 2. В наредбата се определят задълженията на територията на общината 

за: 

(1) всички лица, които живеят или временно пребивават на територията 

на общината; 

(2) собствениците и обитателите на жилищните сгради; 

(3) ръководствата на фирми и предприятия, учреждения, обществени 

организации, кооперации и лица развиващи търговска дейност 

(4) лица развиващи други стопански дейности; 

 

 

   РАЗДЕЛ ІІ.  ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕТО 

НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА. 

 

Чл. 3. За опазване на обществения ред и спокойствието на населението на 

общината се забранява:   

(1) Използването на всякакви звукови сигнали на МПС на територията на 

населените места в общината, диагностика на автомобили, свързана с 

форсирането на двигатели и др.; 

(2) Не се разрешава предизвикването на шум, независимо от произхода му, 

нарушаващ спокойствието на гражданите в часовете от 22.00 до 05.00 часа лятно 

часово време и от 21.00 до 06.00 зимно часово време. 



 (3) Хвърлянето на бомбички, ракети и други запалителни предмети и 

експлозиви, чупенето на бутилки, хвърлянето на предмети опасни за околните на 

обществени места по време на тържества, спортни състезания и други; 

(4)Съхраняването и складирането на вещества, отделящи неприятна миризма, 

както и паленето на вещества, които при горенето си отделят такава миризма и 

дим; 

(5) Забавления и игри, които създават опасност за околните и за самите 

играещи, както и стрелба с бойно, ловно и пневматично оръжие извън 

установения за това ред; 

Чл.4. (1) Забранява се провеждането на събрания на открито, митинги, 

манифестации и индивидуални публични прояви на гражданите в противоречие 

със Закона за събранията, митингите и манифестациите. 

(2) Организаторите на обществените прояви са длъжни да вземат 

необходимите мерки за опазване на обществения ред . 

Чл. 5. За осигуряване на обществения ред в населените места на общината се 

забранява:  

(1) Непристойното поведение и действия, оронващи достойнството и 

засягащи честта на гражданите; 

(2) Явяването на обществени места на лица в явно нетрезво състояние. 

Такива лица не се обслужват в търговските обекти и заведенията за обществено 

хранене, не се допускат в културни заведения и не се допускат да пътуват с 

обществения транспорт; 

(3) Пускането свободно по улиците, градините и другите обществени места 

на кучета, птици и други домашни и селскостопански животни. 

Чл. 6. При провеждането на семейни и други чествания, придружени с шум и 

силна музика и със заемане на улични платна и други обществени площи, се иска 

предварително разрешение от кмета на общината. Организаторите на 

тържеството отговарят за нарушенията на обществения ред по време на 

провеждането им. Кметът на общината може да разреши тържеството да 

продължи и след 22.00 часа по негова преценка. 

Чл.7. Не се разрешава консумацията на спиртни напитки  на обществени 

места, освен на  местата предназначени за тази цел. 

 

 

РАЗДЕЛ IIІ. ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И 

МЕСТАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ. 

 

 Чл. 8. (1)  Опазването на площадите, улиците, пътищата, пътните и 

тротоарните настилки, мостовете, съоръженията, инсталационните колектори, 

преносните мрежи, техническите принадлежности към тях, пътните знаци и 

други указателни табели, уличните и други шахти е задължение на всички 

жители и гости на територията на общината. 



(2)  Поддържането на съоръженията по ал.1 в техническа и експлоатационна 

изправност е задължение на собствениците им и на съответните  организации и 

фирми, които ги управляват и стопанисват.                     

(3) Ръководството на Общината е длъжно да осигури осветеност на 

селищата в Общината.  

Чл. 9. (1) С цел опазване на пътните и улични платна, тротоарите и 

техническите съоръжения към тях се забранява: 

 1.Складирането върху тях на строителни материали, стъклен амбалаж, 
изкопни маси, отоплителни материали, селскостопанска продукция и 
извършването на изкопни работи и всякакви други строителни работи без 
предварително разрешение от техническите органи  Общината. При разрешени 
строителни работи строителната площадка задължително се огражда, снабдява се 
с необходимата предупредителна маркировка, а нощно време се осветява. При 
затваряне на улици, извършващият строителните работи предварително 
уведомява писмено органите на  общината РСПБЗН и КАТ. 

2. Да се движат и паркират върху тротоарите, зелените площи и 

пешеходните зони МПС и превозните средства с животинска тяга /изключение по 

ЗДП/. Паркирането да става само на определените за целта места. 

3. Срутването и попълването на бордюри за осигуряване на удобен подход 

на превозните средства към гаражите и дворовете. За целта да се използват 

подвижни съоръжения. 

(2) Забранява се домуването на улиците и паркингите на всякакъв вид    

превозни средства и селскостопански машини. Собствениците им са длъжни да 

им осигурят съответните гаражи, паркове и  да използват обществените места 

определени за това. 

 (3) Забранява се трайното паркиране на неизползвани МПС по улици и 

тротоари.   

 Чл. 10. Забранява се къпането във водите на естествени и изкуствени 

неохраняеми водоеми на територията на общината. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБЪР ЕСТЕТИЧЕСКИ ВИД   И 

ЧИСТОТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. 

 

Чл. 11. (1) Поддържането на добър естетически вид и чистотата на сградите, 

дворовете и прилежащите им пространства /улици, тротоари и др./ е задължение 

на собствениците им - физически и юридически лица, които ги управляват и 

стопанисват. 

(2) Собствениците и ползватели на недвижими имоти в населените места на 

общината са длъжни: 

1. Да извьршват за своя сметка необходимите работи по ремонта, 

преобразуването или премахването на неподходящи по външен вид 

второстепенни стопански и временни постройки, павилиони, будки, щандове, 



както и да извършват необходимите работи в интерес на сигурността, 

безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката и 

чистотата в населеното място и спокойствието на гражданите. 

2. Да почистват тротоарите пред и около къщите, дворовете, заведенията, 

търговските обекти и др.  от кал, смет, сухи листа, сняг и др. отпадъци. 

Събраният сняг се натрупва в близост до бордюрите, а отпадъците се поставят на 

определените за целта места. 

3. Да отстраняват от покривите и водосточните тръби надвесените  снежни 

маси и образуваните ледени висулки, представляващи опасност за 

преминаващите. 

(3) Кметът на общината дава задължителни писмени предписания за 

извършването в определен срок на необходимите работи по ал.2 т.1.  

(4) На площадите, улиците, тротоарите, около  сградите, в частите на 

сградите предназначени за обществено ползване се забранява:                           

        1. Миенето, ремонтирането, подмяната на масла и гресирането на МПС, 

освен на определените за това места. 

       2. Изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци от балкони и прозорци, 

гаражи, дворове, заведения за обществено хранене, обекти за търговия и други. 

3. Отвеждането на дим, прахове и газове през прозорците, витрините и 

стените срещу тротоарите и пешеходните зони. 

4. Преминаването на превозни средства с животинска тяга без престилки за 

животните, по централните улици  на населеното място. 

5. Движението на превозни средства с неизправни и претоварени каросерии и 

сандъци,  замърсяващи пътищата. 

6. Забранява се изхвърлянето на тежки и обемисти предмети, избухливи, 

лесно запалими и отровни вещества, незагасена сгурия, строителни отпадъци, 

оборска тор и др. подобни в специализираните съдове за смет, както и паленето 

на огън в тях. 

7. Извършването на всякакъв вид дейности и действия, с които се замърсява 

и загрозява околната среда. 

 Чл. 12. (1) Частта от тротоари, пътни и улични платна и други свободни 

обществни места могат да се използват  за строителни площадки, за  стоварване  

на стоки, машини, строителни и др. материали, както и за разполагането на 

павилиони, будки, щандове и сергии, рекламни витрини и др. във връзка с 

разносната търговия само с разрешението на техническата служба при Общината 

срещу заплащане  на съответната такса.   

(2) Строителните площадки се определят съгласно изискванията на ЗУТ. 

       (3) Изпълнителите на строителството, след приключване на дейностите си, са 

длъжни за своя сметка да отстранят всички причинени щети и да възстановят 



предишното състояние на използвания терен. 

(4) Приемателните комисии да не приемат обектите, ако не са отстранени и 

възстановени нанесените повреди и щети и ако терена не е почистен. 

(5) Собствениците и стопанисващите обекти на търговията, заведенията за 

обществено хранене и услугите, след изтичане на работния им ден са длъжни да 

почистват прилежащия терен. 

Чл. 13. (1) Изграждането, поставянето и  определянето на места за 

съоръжения за украса, реклами, агитационни табла, трибуни и др. подобни, става 

само въз основа на разрешение от Кмета на Общината.  

(2) Забранява се късането, повреждането и драскането по афиши, обяви, 

рекламни табла, пътни знаци и други указателни и агитационни материали, 

поставени на определените за това места. Забранява се драскането и поставянето 

на каквито и да е подписи по стените на сградите и по оградите. 

Чл. 14. Забранява се замърсяването по какъв то и да било начин:  

(1) На водоизточниците на питейна вода, както и злоупотребата с такава вода 

за поливане и миене на улици, тротоари и превозни средства. 

(2) На язовирите, водоемите, реките и деретата на населените места. 

Чл. 15. Забранява се произволното изхвърляне на строителни отпадъци на 

територията на общината, освен след разрешение от Кмета на общината на 

определено от него място.   

Чл. 16. Забранява се извършването на основен ремонт или на ново 

строителство на сгради, съоръжения, инсталации, временни стопански постройки 

и сгради, както и събарянето на вече изградени такива, без разрешение на 

техническите органи. Нарушителите се наказват по реда на ЗУТ. 

Чл. 17.  На територията на общината се разрешава:  

(1) Отглеждането на домашни животни и птици в стопанските сгради при 

условията отговарящи на изискванията на РИОСВ, РИОКОЗ и ЗУТ.  

(2) Придвижването на домашни животни през населеното място да става със 

стопанина без да пречат на движението по пътищата и тротоарите. 

Чл. 18. С цел да се избегне кражбата на селскостопанска продукция, 

ежегодно Кмета на общината издава заповед, с която определя часовете и 

периода, през който се забранява брането и изнасянето на плодове и зеленчуци от 

полските имоти и движението на всякакви превозни средства и животински стада 

по полските пътища между тях.  

Чл. 19. Третирането на всички видове отпадъци в неуредените в Наредбата 

случаи, да се извършва съгласно нормативната уредба по околна среда. 

Чл.20. . За опазване на парковете на градините, зелените площи и трайните 

насаждения в тях и по улиците на населените места в общината се забранява: 

1. Ходенето, играта, сядането и лягането в тревните площи. 

2. Късането  и  изваждането  на  цветя  и  храсти и други насаждения в 

парковете, градините и зелените площи за общо ползване. 

3. Повреждането и отсичането на трайни насаждения и дървета от парковете, 

градините, зелените площи, пътищата, улиците и водните съоръжения.  

4. Отсичането и изкореняването на дълготрайни декоративни дървета и 

дървета с историческо значение, независимо в чий имот се намират без 



разрешение, получено по реда на чл. 19 ал.1 от Наредба №1 за опазване н 

озеленените площи и декоративни растения. 

        5. Разместването и повреждането на декоративни съоръжения и скулптурни 

елементи, чешми, фонтани, пейки, маси, мостчета, беседки, осветителни тела, 

съоръжения за детски и спортни игрища и указателни табели, както и спането по 

пейки и беседките. 

        6. Паленето на огън, хвърлянето на неугасени фасове и клечки кибрит, както 

и други отпадъци или течности на територията на парковете, градините, тревните 

площи и улиците. 

7. Струпването на осолен сняг, разливането на солена вода и на други 

химически активни разтвори, течни горива и масла в близост до стъблата на 

дърветата и декоративните храсти.                    

8. Използването на парковете, градините и тревни площи за паша на всякакъв 

вид добитък и птици.   

 

 

РАЗДЕЛ V. ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ 

 

Чл. 21.(1) Търговска дейност и услуги на територията на общината могат да 

извършват само физически и юридически лица, регламентирани по реда, 

установен от Търговския закон и от Закона за кооперациите или регистрирани 

като занаятчии или като лица, упражняващи свободна професия.                                      

  (2) Продажба на своя селскостопанска продукция могат да извършват и 

лица, регистрирани като земеделски производители. 

        Чл.22.   (1) Продажбата на стоки и занаятчийски услуги могат да се 

извършват само в помещения, отговарящи на изискванията за съответната 

дейност. 

(2) Забранява се продажбата на стоки и извършването на услуги по 

площадите, улиците, тротоарите, парковете и градините, зелените площи и други 

обществени места, освен с разрешение на общината след заплащане на 

съответната такса по реда на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите в община Опака. Това се отнася и за 

изнасянето около търговските обекти на маси и столове. 

Чл. 23. Изграждането на преместваеми постройки, както и монтирането на 

фургони, ремаркета и контейнери, може да става само с: 

- разрешение от органите на общината по реда, определен в ЗУТ;  

- въз основа на схема, одобрена от архитекта на общината; 
- заплащане на наем, за използвания терен, когато земята е общинска 

собственост;  

Чл.24. Поставянето на временни павилиони, будки, рекламни витрини, 

сергии и др. във връзка с национални, религиозни и общински празници се 

разрешава от Кмета на общината. 

Чл. 25. Търговецът е длъжен да заплати такса, съгласно изискванията на 



Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

услугите в община Опака и да представи при поискване квитанция за платената 

сума. 

Чл.26. Търговецът е длъжен да осигурява чистотата и спазва обществения 

ред в обекта и прилежащата му територия. 

Чл. 27.  Преустройството на жилищни, складови, стопански, гаражни и други 

помещения в обекти за търговия и услуги или заведения за обществено хранене, 

става съгласно изискванията на ЗУТ. 

        Чл. 28. (1) Собствениците и отговорниците на обектите за търговия, услуги И 

общественото хранене поставят на видно място табели с точното наименование и 

основната дейност на фирмата.  

(2) Търговецът е длъжен да постави табела с обявена цена в лева на 

предлаганата от него продукция в съответния грамаж.   

Чл. 29.  (1)Собствениците на обектите за търговия и услуги избират 

работното време в рамките на времето от 05.00 до 22.00 часа. Обявеното работно 

време се спазва задължително. 

(2) Заведенията за обществено хранене, питейни, увеселителни заведения и 

др. могат да работят след 22.00 часа, само ако за това имат писмено разрешение 

от Кмета на общината.  

(3) Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки и цигари на 

малолетни и непълнолетни в търговските обекти, питейни и увеселителни 

заведения. 

(4)  Забранява се достъпа в обекти, в които се сервира алкохол: 

- на лица до 14 години, след 20.00 часа зимно часово време и след 21.00 часа 

през лятно часово време; 

- на лица от 14 до 18 години, след 21.00 часа през зимно часово време и след 

22.00 часа през лятно часово време; 

(5) Разпоредбите на чл.29, ал.4  не се прилагат при присъствие на родител.   

Чл. 30. (1) По смисъла на тази Наредба амбулантната търговия е подвижна 

търговия, която не се извършва на точно определено място, изразяваща се в: 

1. Изкупуване на селскостопанска продукция в населените места; 
2. продажба на цветя в заведенията за обществено хранене; 

3. продажба на лотарийни и др. билети; 

4. събиране на помощи от лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ; 

(2) Не се счита за амбулантна търговия: 

1. разнасяне по домовете на закупена или поръчана стока от регистрирани 

търговски обекти; 

2.дейността на търговските представители; 

Чл. 31. (1) Амбулантната търговия на територията на общината се извършва 

само с разрешение на Кмета на общината или упълномощено от него лице и 

кметовете на кметства; 

(2) събиране на помощи от лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ или техни 

пълномощници се извършва след представяне на: 

1. справка за обекта или субекта, за който се събират средства; 



2. нотариално заверено писмено съгласие от лицето, за което се събират 

средствата; 

3. нотариално заверен списък на упълномощените лица за извършване на 

тази дейност; 

4. информация за продължителността на акцията; 

Чл.32. Отказ за регистрация може да бъде направен при не представени или 

липса на документите, изискани по реда на чл.31.  

Чл.33. Забранява се извършването на амбулантната търговия с: 

1. лекарства; 

2. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт; 

3. стоки, които по този начин на предлагане могат да бъдат опасни за 

здравето; 

4. петролни продукти и дериватите им; 

5. оръжия; 

Чл. 34. На територията на общината се забранява организирането и 

провеждането на хазартни игри, освен с разрешените по установения ред и 

определените за целта места.  

Чл.35. (1) На територията на общината се забранява производството и 

публичното разпространение на порнографски материали, списания и др. 

подобни.  

(2) Продажбата на материали с еротично съдържание може да става само с 

разрешение на общинска администрация в определени за целта места. 

 

 

РАЗДЕЛ VІ.    АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА 

ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 36. Юридическите и физически лица, нарушили разпоредбите на 

настоящата Наредба се наказват, съгласно чл.22, ал.4, ал.5, ал.6 от ЗМСМА с 

глоба до 5000лв, ако не е предвидена друга санкция в специален закон, а при 

повторно нарушение и временно лишаване да упражняват определена професия 

или дейност, ако за нарушението не се предвижда по- тежко наказание от други 

нормативни актове.                                          

Чл. 37. (1) Нарушенията се констатират с актове, съставени от  определени 

със заповед  на Кмета на общината лица и Полицейски участък гр. Опака  . 

(2) За явно маловажни нарушения и явно маловажни случаи на 

административни нарушения, установени при извършването им се прилага чл.39 

от ЗАНН. 

Чл. 38. Наказанията за нарушенията се налагат с наказателно постановление 

от Кмета на общината или упълномощени от него лица. 

Чл. 39. Редът за съставянето на актове за нарушения, възраженията по тях, 

издаването на наказателни постановления и тяхното обжалване е определен от 

Закона за административните нарушения и наказания. 



 

 

РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 40 Настоящата Наредба отменя действащата досега Наредба №1 на 

Общински съвет с Решение № 219 от Протокол №23/ 11.05.2005г. 

Чл. 41.  Контрола по спазване на Наредбата се възлага на Кмета на община 

Опака. 

Чл. 42.  Настоящата Наредба влиза в сила след приемане в заседание на 

Общински съвет и огласяването й в десет дневен срок на населението на 

общината.  

 

 

 

 


