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ПРОЕКТ! 

 

 

 
 Н А Р Е Д Б А  

 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 
 
 

 
Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
Чл. 1. С тази наредба се определя редът, условията и 

специалните изисквания за спазване на обществения ред и 

сигурност на територията на Община Малко Търново, с оглед 
опазване на публичната и частната собственост, осигуряване на 
правото на труд, спокойствието и отдиха на гражданите, 

създаване на нормални условия за дейността на юридическите 
лица, организации и учреждения, както и защита на техните 

права и интереси.  
Чл. 2. (1)  Наредбата е задължителна за всички физически 

лица, които живеят или временно пребивават на територията на 

общината, за собствениците, наемателите и ползвателите на 
жилищни, административни и стопански сгради и обекти, 

представителите на етажните собствености, както и за всички 
юридически лица и техните клонове и поделения, организации и 
учреждения, осъществяващи дейност на територията на 

общината. 
(2) Наредбата има действие на територията на Община 

Малко Търново. 

Чл. 3. Наредбата определя и задълженията на общинската 
администрация и Районно управление на МВР – гр.Малко Търново 

по опазване на обществения ред, както и правомощията им за 
констатиране и санкциониране на нарушенията.  

Чл. 4. (1) С настоящата наредба се уреждат обществени 

отношения, неуредени изрично от други законови и подзаконови 
нормативни актове.  

(2) С настоящата наредба не се регламентират следните 

обществени отношения, които са предмет на регулиране с отделни 
наредби на Общинския съвет: 

1. организация на транспорта и безопасност на движението; 
2. организация на търговската дейност; 
3. отглеждането на домашни животни, птици и пчелни 

семейства; 
4. опазване на чистотата и околната среда; 

5. опазване на зелената система; 
6. пожарна и аварийна безопасност. 
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Глава втора. ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО 

СПОКОЙСТВИЕ, МОРАЛА И ДОБРИТЕ НРАВИ.  
 

Чл. 5. (1) Забранява се провеждане на шумни увеселения  и 
извършването на дейности от стопански и битов характер в 
жилищните сгради и в близост до тях, предизвикващи шум, 

независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на 
живущите в часовете от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 8:00 
часа. 

(2) Забранява се свиренето на музикални инструменти и 
пеенето за обучение, репетиране, преподаване и музициране от 

14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 8:00 часа. 
Чл. 6. (1) Забранява се извършването на производствена 

дейност, занаятчийски услуги, шумни и ремонтни работи в 

жилищните сгради и квартали, които нарушават спокойствието на 
останалите граждани. 

(2) За задоволяването на битови потребности, дейностите по 
предходната алинея могат да се извършват по изключение от 
гражданите само от 8:00 до 14:00 часа и от 16:00 до 20:00 часа. 

(3) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни 
обезшумителни мерки за спазването на изискванията на 
съответните хигиени норми, ползването на озвучителни уредби и 

на шумни апарати и машини (зъболекарски, прахосмукачки, 
циклещи и др.) може да става от 8:00 до 14:00 часа и от 16:00 до 

20:00 часа. 
Чл. 7. (1) Забранява се викането, пеенето и шумния говор, 

както и използването на озвучителни системи на обществени 

места. 
(2) Забраната по предходната алинея не се прилага при 

обществени прояви, разрешени от Кмета на общината. 
Чл. 8. (1) Забранява се продължителното загряване и 

форсирането на място на автомобилните двигатели в жилищните 

квартали, в близост до жилищните сгради, детските и здравни 
заведения и местата за отдих.  

(2) Забранява се безпричинното използването на клаксони от 

шофьорите на автомобили и пускането на висока музика от 
уредбите в автомобилите. 

Чл. 9. (1) Забранява се пускането на озвучителни и 
музикални уредби извън закрити помещения в жилищните сгради 
със сила на звука, нарушаваща спокойствието и отдиха на 

гражданите и съседите. 
(2) Забранява се пускането на озвучителни и музикални 

уредби, както и изпълненията на певци, групи и оркестри на живо 

в заведения за хранене и развлечения и други туристически 
обекти, в часовете от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 8:00 часа 

за зимен период и в часовете от 14:00 до 16:00 часа и от 23:00 до 
8:00 часа за летен период. Административно-наказателна 
отговорност носят лицата, осъществяващи търговска дейност в 

съответното заведение.  
Чл. 10. Забранява се непристойното поведение, изразяващо 

се в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на 
публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и 
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държане към гражданите, към органите на властта или на 

обществеността или в скарване, сбиване или други подобни 
действия, жестове и прояви, с които се нарушава общественият 

ред, спокойствието на гражданите и общоприетите правила и 
норми на поведение в обществото и добрите нрави. 

Чл. 11. Забранява се употребата на спиртни напитки по 

всяко време на открито по улици, тротоари, площади, паркове и 
градини, междублокови пространства, дворове на училища, детски 
ясли и градини и на други открити места за трайно задоволяване 

на обществени потребности в населените места на Община Малко 
Търново, с изключение случаите на организирани и разрешени по 

законния ред чествания, събори и други прояви. 
Чл. 12. Забранява се тютюнопушенето във всички 

обществени сгради на територията на Община Малко Търново, 

включително в болниците, санаториумите, поликлиниките и други 
специализирани здравни и социални заведения, както и в залите 

за консумация на място в питейните заведения, в заведенията за 
хранене и развлечения. Места за тютюнопушене се устройват на 
открито – извън сградите. 

Чл. 12а. Директора на РИОКОЗ уведомява Кмета на 
общината за едноличните търговци и юридическите лица 

допуснали повторно нарушение на чл. 56 от Закона за здравето и 
настоящата наредба. 

 Чл. 13.  Забранява се употребата на спиртни напитки и 

тютюнопушенето на територията на детските и учебните 
заведения, включително в дворовете на училищата и детските ясли 
и градини.  

Чл. 14. (1) Забранява се продажбата и сервирането на 
спиртни напитки, както и продажбата на тютюневи изделия на 

лица под 18-годишна възраст.  
(2) Забранява се продажбата на спиртни напитки на лица в 

явно нетрезво състояние.  

(3) Забранява се продажбата на спиртни напитки и 
тютюневи изделия на територията на детските, учебните 

заведения, социалните и здравните заведения включително в 
дворовете на училищата и детските ясли и градини.  

Чл. 15. (1) Лицата, извършващи търговска дейност в 

заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за 
компютърни и хазартни игри, в които не се продават спиртни 
напитки, вино и бира са длъжни да не допускат внасянето и 

консумацията им в съответния търговски обект. +++ 
 (2) Забранява се допускането в заведенията за хранене и 

развлечение и в другите туристически обекти, на лица, носещи 
огнестрелно или опасно хладно оръжие или лесно избухливи 
вещества, както и приемането им за съхранение в посочените 

обекти.  
Чл. 16.(1) Лицата, извършващи търговска дейност в 

заведения за хранене и развлечения, игрални домове и 
компютърни зали на територията на Община Малко Търново са 
длъжни: 

1. да осигурят поддържането на хигиенен и естетичен вид и 
в прилежащите в непосредствена близост територии; 
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2. да спазват работно време от 7:00 до  23:00 часа за летния 

период   и от 7:00 до 22:00 часа за зимния период. 
3. да поставят написана табела на видно място на врата или 

витринно стакло съдържащи фирменото наименование на 
съдържателя, седалище и адрес на управление; ЕИК (БУЛСТАТ), 
информация за работното време на обекта, трите имена на лицето 

определено за отговорник на обекта, и телефон за контакт с 
отговорника на обекта – „Забранява се продажбата и сервирането 
на спиртни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 годишна 

възраст”  в търговски обекти, ресторанти, кръчми и други, които 
продават алкохол и цигари. 

4. да предоставят, при поискване от контролните органи 
необходимите документи за извършване на дейността; 

(2) Установеното в предходната точка работно време може 

да се удължи по изключение за определен срок само със заповед 
на Кмета на Община Малко Търново, след писмено становище от 

Началника на РУ на МВР – Малко Търново. при сигнали за 
нарушаване на обществения ред, след писмено становище на 
Началника на РУ на МВР – Малко Търново, издадената заповед за 

удължаване на работното време за съответния обект, се отменя 
незабавно със заповед на Кмета на Община Малко Търново. 

(3) При констатирани от РИОКОЗ повторни нарушения на 

чл. 56 от Закона за здравето и настоящата наредба, не се допуска 
удължаване на установеното в ал. 1, т. 2 работно време, а 

издадените заповеди се отменят незабавно със заповед на Кмета 
на Община Малко Търново. 

Чл. 16а.  Забранява се достъпа до заведения за хранене и 

развлечения и други, включително и тези с денонощен режим на 
работа по силата на закон, съобразно предназначението им извън 

установеното в чл. 16, ал.1, т. 2 работно време, респ. извън 
удълженото работно време по реда на чл. 16, ал.2 от Наредбата. 
  Чл. 17. (1) Посетителите на административни и други 

учреждения, заведенията за обществено хранене и развлечения, 
другите туристически обекти и всички други обществени 
заведения са длъжни да спазват установените правила за 

вътрешния им ред.  
(2) При нарушения на обществения ред в заведенията за 

хранене и развлечение и в другите туристически обекти, техните 
служители вземат мерки за отстраняване на нарушителите, а при 
невъзможност сигнализират за съдействие органите на полицията. 

Чл. 18. (1) Въвежда се вечерен час за малолетни лица до 14 
години до 20:00 часа и за непълнолетни лица до 18 години до 
22:00 часа. 

(2) Забранява се на лица, ненавършили 18 години да бъдат 
извън домовете си след 22:00 часа, без придружаващ ги родител, 

настойник, попечител или близък пълнолетен родственик.  
Чл. 19. (1) Забранява се на лица под 18-годишна възраст без 

пълнолетен придружител, родител, попечител или настойник да 

посещават заведения за хранене и развлечения, зали за 
компютърни и интернет клубове и хазартни игри от 22:00 часа до 

6:00 часа. 
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(2) Забраната не се отнася при колективни изяви на 

малолетни и непълнолетни лица придружени от учител, треньор, 
ръководител на художествен състав.  

(3) Забранява се достъпът на лица под 18-годишна възраст 
до игрални зали и игрални казина. 

(4) При нарушение на ал.1 от малолетни и непълнолетни лица 

отговарност носят съответно родителите, попечителите или 
настойниците. 

Чл. 20. Търговците, които извършват търговска дейност в 

заведенията за хранене и развлечения, интернет клубове и зали за 
компютърни  и хазартни игри са длъжни:  

1. да не допускат лица под 18 години в интернет клубове и 
зали за хазартни и интернет игри за времето от 22:00 ч. до 06:00 
ч.без родители или настойник /попечител/”; 

2. да не допускат лица, които откажат или не могат да 
удостоверят своето пълнолетие.  

Чл. 21. Забранява се : 
1. продажбата на пиротехнически изделия от търговци и 

физически лица, без надлежно разрешение за търговия с такива 

изделия, съгласно Закона за контрол над взривните вещества, 
огнестрелните оръжия и боеприпаси (ЗКВВООБ) и правилника за 
неговото прилагане; 

2. продажбата на пиротехнически изделия от търговци и 
физически лица на открити пазари и места, които не отговорят на 

изискванията за продажба и съхранение на такива изделия; 
3. продажбата на пиротехнически изделия от търговци и 

физически лица в нестандартни опаковки или непридружени от 

сертификат за качество, издаден от производителя или вносителя 
на изделието или непридружени от инструкция на български език 

за безопасна работа с изделието. 
4. продажбата на пиротехнически изделия (пиратки, ракети, 

пиротехнически батерии и др), предназначени за увеселителни 

цели на лица под 18-годишна възраст.  
5. продажбата на пиротехнически изделия на лица в явно 

нетрезво състояние.  

Чл. 22. Забранява се хвърлянето и възпламеняването на 
самоделни и/или фабричнопроизведени бомбички, пиратки, 

димки и други гърмящи, пожароопасни, запалителни, 
димообразуващи и избухливи предмети и смеси на всички места 
за обществено ползване, вкл. площади, улици, тротоари, зелени 

площи, учебни заведения, детски градини, заведения за хранене и 
развлечения, дискотеки, пазари,  обществени превозни средства, 
стадиони и спортни зали; в закрити помещения и места, 

намиращи се в близост до леснозапалими материали,както и в 
районите на лечебни и здравни заведения и заведения за социални 

услуги, молитвени домове  и храмове. 
Чл. 23. Забранява се: 
1. носенето на огнестрелни оръжия от пълнолетни лица на 

обществени места, без да притежават необходимото разрешение за 
това; 

 2. употребата на огнестрелни, хладни, газови и въздушни 
оръжия от пълнолетни лица на обществени места по хулигански 
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подбуди, безпричинно или по начин опасен за живота и здравето 

на гражданите; 
 3. употребата и носенето на огнестрелни, хладни, газови и 

въздушни оръжия от непълнолетни лица; 
4. употребата на взривни вещества и други общоопасни 

смеси, химикали, отрови и съединения, които създават опасност 

за живота и здравето на гражданите; 
5.  употребата на ластици, прашки, тръби за изстрелване на 

остри предмети, хвърлянето на камъни и опасни 

предмети, използването на лъкове, арбалети, самострели и др. 
опасни игри на обществени места, по начин опасен за живота и 

здравето на гражданите. 
Чл. 24. Забраняват се хазартните игри на обществени места, 

освен в специално предназначените за целта игрални заведения. 

Чл. 25. Забранява си просията на територията на Община 
Малко Търново. 

Чл. 26. Забраняват се проституцията и сводничеството на 
територията на Община Малко Търново. 

Чл. 27. Търговците и физическите лица, занимаващи се с 

разпространение и продажба на литература, видеофилми и 
аксесоари с порнографско и еротично съдържание се задължават: 

1. да извършват дейността си само в закрити помещения 

(книжарници, видеотеки и др.специализирани магазини и 
щандове); 

2. в неспециализирани магазини и книжарници да 
експонират литература и видеофилми с еротично съдържание на 
височина не по-малко от 180 см. 

3. да предлагат за продажба списанията и илюстрованите 
книги с еротично съдържание задължително опаковани в  пликове. 

Чл. 28. Забранява се публичния показ и продажбата на 
литература, видеофилми и аксесоари с порнографско и еротично 
съдържание на открити търговски площи - улици, тротоари, 

пазари, маси сергии, будки за вестници и др. 
Чл. 29. Забранява се публичния показ на плакати, снимки и 

др. с порнографско и еротично съдържание в автобуси, микробуси 

и др. средства за обществен превоз. 
Чл. 30. Поставя се тябела на на видно място в магазините 

„Забранява се допускането и посещението на лица под 16 години в 
специализираните магазини и книжарници за литература и 
аксесоари с еротично съдържание”. 

Чл. 31. Забранява се публичния показ и продажбата на 
литература, видеофилми и аксесоари с порнографско и еротично 
съдържание на лица под 16-годишна възраст.  

Чл. 32. Забранява се разпространението на печатни 
произведения и рекламни материали, и провеждането на публични 

религиозни церемонни, несъвместими с морала и традициите на 
населението на нерегистрирани по надлежния ред в страната 
вероизповедания, както и на техни изяви на публични и 

обществени места. 
 

 Глава трета. ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА 
ПУБЛИЧНАТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. 
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Чл. 33.  Забранява се: 
1. отварянето и влизането, под какъвто и да е предлог, в 

подземните и надземните инсталационни съоръжения без писмено 
разрешение на органите и организациите, които ги стопанисват; 

2. отварянето и ремонтирането на обществените водни, 

електрически и др. съоръжения и инсталации от лица, които 
нямат право да извършват тази дейност; 

3. изваждането и снижаването на бордюри без писмено 

разрешение от общинската администрация; 
4. ползването на неизправни сгради и площадкови 

водопроводни инсталации;  
  5. открито полагане на всякакъв вид кабели по тротоари, 
пътни платна и дървета; 

6. разрушаването и премахването на предпазни огради и 
съоръжения по строителните обекти; 

Чл. 34.  Забранява се: 
1. миенето и прането, както и миенето на моторни превозни 

средства, на т.н. обществени чешми; 

2. използването на питейна вода за измиване на настилки, 
тротоари, улици и площади; 

3. поливането и миенето с питейна вода на пътните 

подстъпи, дворовете и моторните превозни средства. За тази цел 
собствениците могат да ползват собствени водоизточници; 

4. изливането на нечисти битови и промишлени води по 
уличните платна, тротоарите и открити дренажни канали; 

5. извършването на амбулантна търговска дейност – 

продажба на печатни изделия, поставяне на мерки и теглилки, 
почистване на обувки и други, извън определените за целта места 

или дадени конкретни разрешителни на упражняващите тази 
дейност. 

Чл. 35. Забранява се: 

1. изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на 
сградите.  

2. поставянето на афиши, плакати, обяви, реклами, 

некролози, нагледни агитационни материали и други по сгради и 
стени, извън определените за целта места, както и по дърветата и 

стълбовете за улично осветление и превозните средства.  
3. унищожаването и повреждането на реклами, нагледни 

материали, политическа украса, знамена, плакати и др., поставени 

на определените за тази цел места.  
4. изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците 

на културата и паметни плочи; физическото посегателство върху 

тях, както и оскверняването им с действия, уронващи 
обществения морал и норми на поведение.  

Чл. 36. Политическите партии, коалиции и обществени 
организации по време на избори организират поставянето на 
нагледни агитационни материали на определените от кмета на 

общината места и снемането и почистването им в 14-дневен срок 
след приключване на изборите.  

Чл. 37. Забранява се:  
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1. събарянето, повреждането и разместването на табелки и 

пътни знаци, пейки, съоръжения и кошчета за улична смет, 
поставени в градините, парковете, детските и спортните 

площадки и на други обществени места.  
2. повреждането на пътните, тротоарните, градинските и 

паркови настилки и съоръжения; на телефонните апарати, 

съоръжения и кабини; на заслоните на спирките на обществения 
транспорт; на обществените чешми; уличните хидранти;уличните 
и парковите осветителни тела и съоръжения; на афишните 

съоръжения и площи; на склуптурно-декоративните фигури и 
елементи; на обществените тоалетни, сгради и огради; на 

противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, 
светофари, ограждения, съоръжения, превозни средства и други.  

3. събарянето, повреждането и унищожаването на уличните 

кофи и контейнери за смет, както и запалването на отпадъците в 
тях. 

4. повреждането, замърсяването, драскането и 
унищожаването на фасадите, оградите, вратите и улуците на 
частните и обществените сгради. 

5. ползването на съоръженията по детските площадки от 
лица над 14-годишна възраст. 

Чл. 38. Забранява се завземането под какъвто и да е предлог 

и без правно основание на  общински земи и терени и части от 
тях, в това число поземлени имоти, пътища, площади, улици, 

тротоари, паркинги, зелени площи, междублокови пространство, 
квартални градинки, пътеки, земеделски имоти, гори, кариери, 
речни корита и други земни и водни площи, които са публична или 

частна общинска собственост. 
Чл. 39. Търговските дружества, кооперациите, едноличните 

търговци, предприятията, учрежденията, организациите и 
гражданите, се задължават да: 

1. поддържат външните части на сградите и имотите в 

безопасно за живота и здравето на гражданите състояние; 
2. почистват от сняг и лед тротоарите и/или прилежащите 

части към имотите; 

3. обезопасяват строителните площадки при извършване на 
строителни и ремонтни работи, както и изкопи и шахти на 

общодостъпни места; 
4. превозват строителни, отоплителни материали и отпадъци 

в превозни средства с добре уплътнени каросерии, а 

лесноразпиляемите такива – в покрити превозни средства; 
5. не допускат движението на моторни превозни средства с 

непочистени гуми, замърсяващи с кал и други замърсители 

уличните платна; 
6.  не допускат движението на пътни превозни средства, 

които нарушават структурата на асфалтовото покритие; 
7. възстановят или заплатят стойността за възстановяването 

на повредените улични платна, тротоари, зелени площи при 

извършване на строително – ремонтни работи; 
Чл. 40. (1) На и от балконите, терасите, лоджиите и 

прозорците на сградите се забранява: 
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1.  изтупване и изтърсване, във времето от 14:00 до 16:00 

часа и от 22:00 до 6:00 часа. Не се разрешава изтърсване и 
изтупване от балкони с лице към главните улици и пешеходни 

зони.; 
2. поставянето на недобре закрепени предмети; 
3. изхвърлянето на отпадъци, изливането на големи 

количества вода и други течности.  
4. миенето на балконите преди 21:00 часа; 
5. простиране на пране откъм улиците в централната 

градска част на гр.Малко Търново и откъм улиците от 
първостепенната улична мрежа на гр.Малко Търново.  

(2) Забранява се изтупването и миенето на терасите в 
жилищните блокове, извън определените графици от общото 
събрание на живущите в блока (входа). 

  Чл. 41. Забранява се : 
1. разкопаването на улици, тротоари и земните площи, без 

разрешение за това от общинска администрация. 
2. прокопаването и извършването на ремонтна дейност от 

фирми и граждани, без разрешение за това от общинска 

администрация и без необходимата сигнализация; 
Чл. 42. Не се разрешава складирането на въглища, дърва, 

строителни материали, строителни отпадъци и други 

едрогабаритни предмети, без разрешение от общината, за повече 
от 48 часа в предназначените за общо ползване площи  (тротоари, 

улици и др.). 
  Чл. 43. В района на гробищните паркове, гражданите са 
длъжни: 

(1) да поддържат в добър вид гробовете на близките си, да 
почистват същите и около тях; 

(2) да изхвърлят отпадъците при почистване на гробовете в 
съдовете, поставени за целта; 

(3)  да разлепват некролози и съобщения за възпоминания 

само на поставените за целта места; 
  Чл. 44. В района на гробищните паркове се забранява: 

1. увреждане и разрушаване на паметници, паметни плочи, 

снимки и надгробни надписи; 
2. паленето на огън и въвеждането на животни; 

Чл. 45. Живущите в етажна собственост са длъжни да 
осигуряват: 

1. съдействие на специализираните служби в опазване на 

обществения ред, собствеността на обитателите и поддържане на 
естетична среда на обитаване; 

2. спазване на правилника за вътрешния ред в жилищните 

сгради и сигнализиране службите по опазване на обществения 
ред, в случаите на неспазване на настоящата наредба; 

3. обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в 
общодостъпни места; 

4. редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, 

както и организирането на почистването и естетизирането на 
площите, около жилищната сграда. 

Чл. 46. (1) Забранява се къпането, плуването и други водни 
дейности, както и използването на плавателни съдове в 
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неохраняеми водни зони (открити канали, дренажи, изкопи, 

дерета, реки,  язовири и микроязовири), намиращи се на 
територията на Община Малко Търново. 

 (2) Собствениците и ползвателите на такива водни обекти, 
когато същите са неохраняеми, са длъжни да поставят поне 
четири табели на видно място непосредствено пред водния обект, 

съдържащи предупреждение, че обекта е неохраняем и къпането е 
строго забранено. 

Чл. 47. Забранява се смяната на масла и замърсявания, 

предизвикани от ремонтиране на МПС, извън определените за 
целта специализирани сервизи. 

Чл. 48. Забранява се изливане в канализацията на 
химически агресивни, отровни и биологически вредни вещества. 

Чл. 49. Забранява се изхвърлянето на места, различни от 

определените, на излезли от употреба луминесцентни и други 
лампи, съдържащи живак, батерии, акумулатори и отработени 

моторни масла. 
Чл. 50. Собствениците и ползвателите на незастроени 

поземлени имоти в населените места са длъжни да ги поддържат в 

състояние: оградени с предпазна мрежа, почистени от боклуци и 
отпадъчни материали, подравнени, трамбовани и затревени или 
засадени с декоративни или овощни храсти и дървета. 

Административно-наказателна отговорност носи и всеки от 
съсобствениците на такива имоти, респ. съпритежателите на 

вещното право на ползване, независимо от размера на 
притежавания дял. 

Чл. 51. (1) Собствениците и ползвателите на сгради са 

длъжни да поддържат в изправно състояние фасадите на сградите 
и да съхраняват архитектурно-художественото единство на 

сградите и сградните комплекси. 
(2) Инвестиционните проекти, които се внасят за одобрение, 

задължително следва да включват и част “Фасадно и цветово 

оформление на строежа”. Промените във фасадното оформление 
на сградите, разположени в централната градска част следва да 
бъдат одобрени от главния архитект на Община Малко Търново. 

(3) Боядисването на фасадите се осъществява въз основа на 
одобрения инвестиционен проект, разрешение за строеж или 

предписание за ремонт. Боядисването на фасадите на сградите, 
които са паметници на културата се изпълнява въз основа на 
предписанията на НИПК. 

(4) Забранява се боядисването на фасадите на сградите в 
черно, тъмнокафяво и мръсносиво, както и в ярки и крещящи 
цветове, несъвместими с цветовото оформление на съседните и 

калканнодолепените сгради, както и с традициите на българската 
градска архитектура. Препоръчителни са цветовете в меки и 

пастелни тонове. 
(5) Административно-наказателна отговорност за 

поддържането и оформлението на фасадите носи и всеки от 

съсобствениците на сградата, респ. съпритежателите на вещното 
право на ползване,  независимо от размера на притежавания дял. 
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Глава четвърта . ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, 
МЕРАТА, ГОРИТЕ, ВОДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
МАЛКО ТЪРНОВО 

 
Чл.52. Забранява се:  
1. Отсичането на дървета и клони от тях по улиците и парковете 

без писмено разрешение, издадено от Общината за всяко 
конкретно дърво /съгласно действащото законодателство/;  

2. Късането и изкореняването на цветя, храсти и дръвчета в 
обществените градини;  
3. Своеволното отсичане или изкореняване на дълготрайни 

декоративни дървета с историческо значение;  
4. Ловенето и унищожаването на полезен дивеч, птички и други, 

събирането на яйцата им и повреждането на хранилките в 
парковете, градините и на други места;  
5. Заграбване и самонастаняване върху земеделски земи без 

решение на Поземлена комисия – гр.Малко Търновоъ;  
7. Замърсяването на водите, земите, мерите;  
8. Повреждането на обществените чешми и кладенци;  

9. Изсичането на дърва за огрев без разрешение от Горското 
стопанство;  

10. Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, 
градини, зелени площи, водни площи, дерета, крайпътни ивици и 
други места;  

11. Горенето на стърнища и други зелени площи за унищожаване 
на растителността при обработка на земи, независимо от 

собствеността им;  
12. Поставянето на рекламни табели на дърветата чрез 
заковаване;  

 
Чл.53. Всеки собственик е длъжен да се грижи за доброто 
състояние на имота си, на пътищата и съоръженията край него. 

Да води механична и химична борба с вредителите на посевите и 
трайните насаждения.  

 
 
 

 
Глава пета.ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ  
 

Чл. 54 (1) Отглеждане на домашни животни за търговски цели 
става извън границите на населените места. 

 (2) На територията на общината при стриктно спазване на 
санитарно-хигиенни изисквания могат да се отглеждат (затворено) 
домашни животни и птици за лични нужди върху собствен имот. 

Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и 
оборудват така че да отговарят на условията на ЗУТ.  

(3) Собствениците на животни и птици са длъжни да изградят и 
поддържат септични ями и торища. ( 
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4) Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни 

следва да имат в дворовете си изградени места за временно 
съхраняване на тора, при спазване на изискванията на ЗУТ.  

(5) Торовата маса да се извозва извън границите на парцела на 
собственика на животните на определените със заповед на кмета 
на общината места. 

 (6) Собствениците на животни и птици са длъжни да осигурят 
пренасянето на животински трупове по безопасен начин, съгласно 
изискванията на Закон за ветеринарномедицинската дейност.  

(7) Броят на отглежданите животни в гр.Малко Търново и 
селищата в община Малко Търново се определя конкретно за всеки 

случай на базата на необходимата площ за съответния вид, 
съгласно ветеринарните и санитарно-хигиенни изисквания.  
(8) За останалите населени места от общината броят на 

отглежданите животни и птици в чертите на населеното място се 
определя на общоселско събрание, съобразено с плана за паша на 

Горското стопанство.  
Чл.55 Забранява се отглеждането за лични нужди на: 
 1. птици, зайци, овце, кози, крави, коне, свине, пчелни семейства 

и др. в жилищни блокове, кооперации, многофамилни жилищни 
сгради, сервизни помещения, тавани, балкони, мазета и гаражи в 
регулационните граници на гр.Малко Търново. 

 2. домашни животни в имоти, граничещи с представителни 
обществени места и сгради.  

3. животни в действащите санитарно-охранителни зони на 
водоизточници и водоснабдителни съоръжения.  
4. движение и паша на животни и птици по улици, паркове, 

площади и други обществени места, с изключение на определените 
със заповед на кмета на общината. 

 5. животни и птици до 1000 метра от границите на градското 
депо за твърди битови отпадъци.  
 6. събирането на животни за извеждането им на паша в 

регулационните граници на населеното място;  
Чл.56 . Кметът на общината по предложение на кметовете на 
кметства и кметските наместници: 

 1. определя местата за пашуване на животни; 
 2. определя съвместно с КАТ-Пътна полиция улиците за движение 

на животни и събирателните пунктове за извеждане на паша в 
покрайнините на населените места.  
Чл.57. Собствениците декларират в кметствата вида, пола и броя 

на притежаваните от тях животни, съгласно закона за 
ветеринарно-медицинската дейност.  
Чл.58. Собствениците на умрели животни са длъжни да уведомят 

Районната ветеринарномедицинска служба и да изпълнят 
разпорежданията, относно обезвреждането на животинските 

труповете, съгласно Закона за ветеринарномедицинска дейност  
Чл.59 (1) Забранява се: 
 1. Пашата на животни в общински паркове и зелени площи в 

урбанизираните територии, гробищни паркове.  
2. Свободното пускане на животни и птици по улици, площади, 

детски и спортни площадки и други в урбанизираните територии  
и пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа. 
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 3. Предвижването на превозни средства с животинска тяга в 

границите на населените места на общината без предпазни 
престилки и светлоотразители 

. 4. Отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и 
обществени места, с изключение на кучетата – водачи 
придружаващи слепи хора.  

5. Изграждането на селскостопански постройки за отглеждане на 
животни на по- малко от 500 метра от гробищните паркове.  
(2) При паша в общински паркове, зелени площи и урбанизирани 

територии, гробищни паркове ” животните се задържат от звено 
„Охрана на селскостопанско имущество и продукция и защита на 

екологията”. За всеки започнат ден престой собствениците на 
задържаните животни заплащат по 20 лева на глава за едър 
добитък и по 10 лева на глава за дребен добитък. 

Освобождаването на животните се извършва след представяне на 
квитанция за платена такса и възстановяване на нанесените 

щети.  
(3) Ако собственикът не заплати разходите по престоя на 
животните или не ги потърси в седемдневен срок от получаване на 

съобщението за задържането им, същите се продават на публичен 
търг с явно наддаване. Когато собственикът на задържаните 
животни е неизвестен съобщението се поставя на 

информационното табло пред сградата на Общинска 
администрация.  

Чл.60 (1) Публичният търг с явно наддаване се открива със 
заповед на кмета на община Малко Търново.  
(2) Със заповедта по ал.1 се назначава комисия, която определя 

началната тръжна цена и провежда публичния търг с явно 
наддаване. 

 (3) Съобщението за провеждане на публичния търг се поставя на 
информационното табло пред сградата на Общинска 
администрация и интернет страницата на общината. Търгът се 

провежда в седемдневен срок от датата на издаване на заповедта 
на кмета на общината. 
 (4) Процедурата в деня и часа, определени за провеждане на 

търга е по реда на Глава ..., Раздел ......от Наредба № ..... за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

 (5) От получената сума се удържа дължимото обезщетение за 
причинени вреди, разноските по задържането им, както и 
евентуалната глоба, а останалата част се предава на собственика.  

(6) Ако в срок 3 месеца от съобщението, когато собственикът на 
животните е известен и 6 месеца от деня на продажбата, когато 
собственикът е неизвестен, той не се яви, за да получи остатъка от 

сумата, последната се внася в приход по сметка на общината.  
 

Глава шеста. ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ 
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ И 
ДРУГИ МАСОВИ ПРОЯВИ 

 
Чл. 61. (1) Събрания, митинги и манифестации могат да се 

провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други 
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обществени организации по реда и при спазване изискванията на 

Закона за събранията, митингите и манифестациите. 
(2) Писменото уведомление по чл. 8 и чл. 11 от Закона за 

събранията, митингите и манифестациите се отправя до кмета на 
Община Малко Търново. 

Чл. 62. (1) В уведомлението за провеждане на събрание или 

митинг се посочват: пълното наименование на организатора и 
неговото седалище; точните имена и адреси на представляващите 
го лица, както и техните изборни длъжности; целта, мястото и 

времето на провеждане и предполагаемият брой на участниците.  
(2) В уведомлението за провеждане на манифестация се 

посочва и маршрутът на движението й. 
Чл. 63. Организаторите на събрания, митинги или 

манифестации разгласяват провеждането им след изтичането на 

24 часа от уведомлението, ако в този срок не е наложена 
забраната по чл. 12, ал.3 от Закона за събранията митингите и 

манифестациите. 
Чл. 64 (1)  Когато след изтичането на 24 часа от 

получаването на уведомлението от даден организатор, постъпят 

уведомления за провеждането на други прояви за същото време, 
място и маршрут на движение, се разрешава провеждането само 
на проявата по първото уведомление. 

(2) Когато са  постъпили уведомления за провеждане на 
различни прояви в едно и също време, място и маршрут на 

движение, общинската администрация съдейства за постигане на 
съгласие между организаторите за провеждане на планираните 
прояви в различно време или място. Ако не се постигне съгласие, 

се разрешава провеждането на мероприятието, за което е 
постъпило първото уведомление. 

Чл. 65. (1) Организаторите на проявите са длъжни да 
осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, 
чистотата на площите и терените след края на съответната 

проява, както и опазването на общинските имоти от повреждане и 
унищожаване. 

(2) Органите на общината, със съдействието на полицията, 

взимат необходимите мерки за нормалното протичане на 
проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността на 

движението. 
Чл.66. Препис от акта за забрана по чл. 12, ал. 3 от Закона 

за събранията, митингите и манифестациите се изпраща на 

съответните полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 
12, ал. 4 и ал. 5 от същия закон. 

Чл. 67.  Разрешение за провеждане на спортни и културни 

обществени прояви на открити общински площи, извън 
предназначените за целта места (стадиони, зали, салони), се дава 

от кмета на общината по реда на тази глава. 
Чл.68. (1) Забранява се: 
1. внасянето на предмети при провеждането на масови 

мероприятия, които при употреба биха  застрашили живота и 
здравето на други лица (боксове, вериги, бухалки, туристически 

ножове и други) на стадиони, площади, спортни и други зали; 
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2. влизането на нетрезви граждани и дрогирании граждани 

на масови мероприятия, както и продажбата и употребата на 
алкохолни напитки и наркотици; 

3. пушенето в закрити спортни зали, театрални и 
киносалони, освен на определените за това места. 

Чл. 69. Задължават се всички посетители на театър, кино, 

концерти, хотели, бани, почивни домове, балнеолечебни, 
поликлинични, болнични и учебни заведения и други обществени 
такива да спазват приетите от ръководствата им правила за 

вътрешния ред. 
Чл. 70. (1) При провеждане на футболни и други спортни 

мероприятия, с цел недопускане нарушения на обществения ред и 
противодействие на футболното хулиганство, се разрешава: 

1. определяне на зона, прилежаща на съответния спортен 

комплекс, в която да бъдат налагани ограничителни мерки; 
2. ръководителят на охраната да въвежда режим на 

движение на МПС с ограничения в зоните за провеждане на 
масови спортни  мероприятия. 

(2) Забранява се: 

1. продажбата на алкохол в зоната за налагане на 
ограничителни мерки в определен интервал от време, преди, по 
време и след приключване на спортните мероприятия; 

2. внасяне и употреба в зоната за ограничителни мерки и 
спортния комплекс на пиротехнически изделия с увеселителна цел, 

вещи и предмети, при употребата на които се застрашава животът  
и здравето на околните, или които биха могли да бъдат хвърляни 
на пистата и терена; 

3. допускане в спортния комплекс на граждани в нетрезво 
състояние; 

4. извършване на търговска дейност извън определените за 
целта места в близост до спортния комплекс. 
 

Глава седма. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ 
БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ 
 

Чл. 71. (1) Защита на населението от бедствия, аварии и 
катастрофи на територията на общината се осъществява от 

Общински щаб за координиране и провеждане на спасителни и 
неотложни аварийно-възстановителни работи /СНАВАР/. 

(2) Общинският щаб за координиране и провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 
/СНАВАР/ е орган на общинската администрация. Осъществява 
ръководството, организацията и контрола по дейността за 

недопускане, намаляване и ликвидиране последствията при 
бедствия, аварии и катастрофи. 

(3) Кметът на общината е председател на Общинския щаб за 
координиране и провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи /СНАВАР/. 

(4) Общинският щаб разработва план за провеждане на 
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

бедствия, аварии и катастрофи на територията на общината. 
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Чл. 72. (1) За стопанисването и поддържането на защитни 

съоръжения за укриване на населението е необходимо, от момента 
на въвеждане в експлоатация на скривалищата да бъдат 

поддържани в нужното техническото състояние от техния 
собственик. 
  (2) Забранява се използването на помещенията на 

скривалищата не по предназначение, както и за зеленчукови 
хранилища, за складове за голямо-габаритни изделия, отровни 
химикали, ронливи и лесно възпламеняващи се материали, както и 

за жилища. 
(3) Подходите, входовете и помещенията за техническо 

оборудване и коридорите на скривалището, трябва да бъдат 
свободни от материали, с оглед своевременното им привеждане в 
готовност за укриване на хора. 

(4) Техническото обслужване на скривалищата за 
работниците и служителите в търговските дружества и обектите от 

националното стопанство се извършва от техническите служби 
към тях и групите “Скривалища и укрития”, изградени към 
формированията на Гражданска защита в същите обекти. 

(5) Живущите в блоковете (входовете) под ръководството на 
домоуправителите и отговорниците за защитните съоръжения 
осъществяват почистването и поддържането им във вид, 

отговарящ на изискванията за тяхното използване. 
Чл. 73. (1)  Ръководителите на стопански обекти, учебни и 

детски заведения са председатели на постоянни обектови комисии 
за защита на работниците и служителите от бедствия, аварии и 
катастрофи. Те ръководят и организират цялостната дейност по 

защита на целия личен състав в поверените им обекти. 
(2) Ръководителите осигуряват всички работници, служители 

и ученици с индивидуални средства за защита. 
Чл. 74. Търговски дружества и еднолични търговци, 

работещи с рискови вещества и материали, извършващи дейност 

в рискови условия и създаващи опасност за населението и 
околната среда, са задължени да разработят планове за 
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни  работи при възникване на бедствия, аварии и 
катастрофи. 

Чл.  75. При обявяване на бедствено положение или 
възникване на кризисни ситуации гражданите на общината са 
длъжни да оказват съдействие при изпълнение на предприетите 

специални мерки, имащи за цел провеждане на мероприятия за 
намаляване на загубите, ликвидиране на последствията и 
възстановяване на нормалната обстановка. 

Чл.  76.  Местните средства за масова информация оказват 
съдействие на  Общинския щаб за координиране и провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 
/СНАВАР/,  като информират населението на общината за 
създадената ситуация и произтичащите от нея поведение и 

действие на гражданите. 
 

Глава осма. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ.  
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Чл.77. За нарушаване разпоредбите на тази наредба на 
виновните физически лица се налага глоба в размер  до 5 000 лв. 

При повторно нарушение глобата е в максимален размер. 
Чл.78. За нарушаване разпоредбите на тази наредба от 

еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена 

санкция до 50 000 лв. При повторно нарушение – временно 
лишаване от правото да се упражнява определена професия или 
дейност. 

Чл. 79 (1) Актовете за установяване на административни 
нарушения по тази наредба се съставят от служители на Районно 

управление на МВР – Малко Търново, от служителите на 
общинската администрация, от кметовете на кметства и 
кметските наместници на територията на Община Малко Търново. 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на 
Община Малко Търново или от негов заместник въз основа на акт, 

съставен от длъжностните лица, посочени в ал.1. 
             (3) Установяването на нарушенията, съставянето на 
актовете, издаването и обжалването на наказателните 

постановления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

Чл. 80. (1) При издаване на наказателното постановление 

наказващият орган се произнася и по искането за обезщетение на 
причинените от нарушението вреди.  

(2) Когато с нарушението са причинени вреди на общинско 
имущество, наказващият орган, и без да има направено искане, 
задължава нарушителя да заплати на Община Малко Търново 

обезщетение за причинените вреди. 
(3) Размерът на обезщетението за вредите се определя по 

предвидения ред, а когато няма такъв, може да бъде определен с 
помощта на оценител. 

Чл. 81. Глобите, имуществените санкции и обезщетенията за 

причинени вреди на общинско имущество, се внасят в приход на 
общинския бюджет. 

Чл. 82. Не подлежат на обжалване наказателните 

постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително, 
или имуществена санкция до 200 лева включително, или 

обезщетението за причинени вреди е на стойност до 1000 лева 
включително. 

Чл. 83. (1) При маловажни случаи на нарушения, които са 

установени в момента на извършването им, на мястото на 
нарушението, на извършителя може да бъде наложена глоба срещу 
квитанция в размер от 10 (десет) до 50 (петдесет) лв. Издадената 

за наложената глоба квитанция трябва да съдържа данни за 
самоличността на упълномощеният от Община Малко Търново 

служител, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за 
мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и 
за размера на глобата. Квитанцията се подписва от служителя, 

наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати на 
място наложената глоба. На нарушителя заплатил глобата 

доброволно, се дава екземпляр от квитанцията 



18 

 

(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение 

и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише 
квитанцията и/или да заплати на място наложената му глоба, се 

съставя акт за установяване на административно нарушение. 
Чл. 84. (1) Административно-наказателно отговорни са и 

непълнолетните лица, навършили 16-годишна възраст, когато са 

били в състояние да разберат свойството и значението на 
извършеното и да ръководят постъпките си. 

(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, 

непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под 
пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите 

или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването 
им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не 
са го сторили. 

(3) За нарушения, извършени при осъществяване на 
дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и 

търговски дружества, административно-наказателна отговорност 
носят работниците или служителите, които са ги извършили, както 
и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат 

извършени. 
 Чл. 85. За маловажни случаи на административни 
нарушения, извършени от непълнолетни, наказващият орган 

изпраща съответните актове на местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 

налагане на мерки от възпитателен характер. 
 Чл. 86. В случаите, когато наказващият орган прецени, че 
нарушението, за което е образувано административно-наказателно 

производство съставлява престъпление по Наказателния кодекс, 
наказателно постановление не се издава, образуваната преписка 

се прекратява, като събраните материали се изпращат на Районна 
прокуратура - Малко Търново. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ. 
 

   §. 1. По смисъла на тази наредба: 
1.  "заведения за хранене и развлечения" са съответните 

туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за туризма. 
2. "спиртни напитки" са течности, предназначени за 

консумация, които съдържат най-малко 15 обемни процента 

етилов алкохол, както и бирата. 
3. "порнографски материали" са неприлични, неприемливи 

или несъвместими с обществения морал материали, които 

изобразяват открито сексуално поведение. 
4. “повторно” е нарушението, което е извършено в 

едногодишен срок от влизане в сила на наказателно 
постановление, с което нарушителя е наказан за нарушение от 
същия вид. 

5. „летен период” е времето от 01.04 до 30.10,  а „зимен 
период” е  времето  от 01.11 до 31.03”; 

§. 2. Тази наредба се издава на основание чл.21,ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
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е приета с Решение №......./............... г. на Общински съвет – 

Малко Търново. 
§. 3. Настоящата  наредба  отменя  Наредбата за 

обществения ред на  територията  на Община  Малко Търново, 
приета с Решение № ............от ................ г. на  Общинския съвет – 
Малко Търново.  

§. 4. Контролът по изпълнението на настоящата наредба се 
възлага на кмета на Община Малко Търново, кметовете на 
кметства и кметските наместници и Районно управление на МВР – 

Малко Търново. 
 §. 5.  Наредбата влиза в сила седем дни след приемането й 

от Общински съвет – Малко Търново 
 


