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НАРЕДБА №1 
ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД  В 

ОБЩИНА МАЛКО  ТЪРНОВО 
 

/Приета на заседание на Общински съвет Малко Търново на 10.12.1999 г. 
Протокол №3, решение №18, допълнена на заседание на общински съвет  Малко 
Търново на 25.02.2000 г. /Протокол №5 / решение №35, с Протокол №8, решение №89, 
допълнена с решение №178, /Протокол №15/17.05.2001 г. ,Протокол №22 от  15.02.2002 
г., решение №269, Протокол №26, решение №326, Протокол№34/23.09.2003 г., решение 
№434. 

Изменена и допълнена от общински съвет мандат 2003 – 2007 година – 
Протокол №7/решение №89/Протокол №16 от 03.10.2005 г. решение №230 и №231 
Протокол №22/24.02.2006 година, решение №322, изменена с Протокол №24 от 
19.05.2006 година , решение №329/, изменена с  Протокол №28 от 10.11.2006 година, 
решение №393 /, изменена с Протокол №7 от 27.03.2008 г. решение №48, изменена с 
Протокол №12 от 16.10.2008г. решение №132, изменена с Протокол №27 от 28.05.2010г. 
решение №379, изменена с Протокол № 29 от 30.07.2010г. решение №411, изменена с 
Протокол №3/22.12.2011г. решение №17/, изменена с Протокол №24 от 28.06.2013г. 
решение №271/ 

 
 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

   
Чл.1  С тази наредба се уреждат редът, условията и специалните изисквания за 
спазване на обществения ред  и обществените отношения на територията  на 
община Малко Търново, с оглед осигуряване на условия за спокойствие, труд и 
отдих  на гражданите и за защита на техните права. 
 
Чл.2    /1/ Наредбата определя задълженията на учрежденията, 
организациите, дружества, гражданите, живущи и временно пребиваващите и 
общинската администрация по опазване на обществения ред, органите и 
правомощията им за констатиране и санкциониране на нарушенията. 
          /2/Наредбата урежда онези обществени отношения, които не са 
уредени с друг нормативен акт. 
 
 ІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 
 
Чл.3    /1/ Забранява се извършването дейности от стопански и битов 
характер  в жилищните сгради и около тях, които предизвикват шум, 
независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на останалите 
живущи, в следните часове: 
 А/ в работни дни от 14.00 до 16.00 и от 23.00 до 07.00 часа 
 Б/ в почивни и празнични дни и непосредствено преди тези дни, от 13.00 
до 16.00 и от 24. 00 до 08. 00 часа. 



 2 

  /2/ Временни изключения са допустими при дейности от 
обществена необходимост, с разрешение на общината, в което се указва и се 
дават допълнителни указания, препоръки и изисквания. 
  /3/ Нощни и полунощни заведения могат да се откриват и 
работят, само с разрешения на общината и съответните инстанции за срок от 1 
година, като след изтичането му се взема ново решение. При жалби от 
граждани, разрешението може да бъде преразгледано и преди да му е изтекъл 
срока. 
  /4/ /отменена/ Крайният час за затваряне на заведенията за хранне и 
развлечения на територията на общината /ресторанти,заведения за бързо обслужване , 
питейни заведения , кафе-сладкарници и барове / се определя на 23.00 ч. Удължаване на същия 
става само с разрешение на кмета на общината, след пусната писмена молба от собственика на 
заведението.  

 ал.4, т.1/ нова приета с протокол №24/ Крайният час на затваряне на 
заведенията за хранене и развлечения  на територията на общината 
/ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе- 
сладкарници и барове/ се определя на 23.00 часа, за нощните заведения 
/нощни барове, дискотеки и др./ до 04.00 часа. Удължаването на часа на 
всички други заведения става само с разрешение на кмета на общината, след 
пусната молба от собственика на заведението. 
                  2. при неспазване на чл.3, ал.4, т.1 на нарушителите се налагат 
санкции съгласно административни наказателни разпоредби на наредбата. 
Чл.4   /1/ Забранява се производствена дейност в сгради с етажна 
жилищна собственост, която е съпроводена с шум или отделяне на прах, 
пушеци, миризми и облъчвания извън допустимите по стандарт. 
        /2/ Офиси, кабинети и др. помещения в описаните сгради, 
използвани за подобни дейности, преустановяват работата си най-късно в 21.00 
часа до 07.00 часа. 
                  /3/ Ремонтни работи , почистване с уреди и свирене на 
музикални инструменти се извършва в периода от 09.00 часа до 14.00 часа и от 
16.00 часа до 19.00 часа. 
                /4/ Забранява се извършването на всякакъв вид дейност, 
предизвикващ шум, както  и отделяне на прах, пушек и миризма край 
жилищни сгради, детски и здравни заведения и места за отдих. 
Чл.5   /1/ Разрешения за провеждането на обществени мероприятия на 
открито на общинска територия се издават от кмета на общината или 
кметовете на населени места, съгласно Закона за събранията , митингите и 
манифестациите. 
        /2/ Уведомяването се извършва писмено, деловодно заверено и 
най-малко 24 часа преди началото му. При заявяване на повече от едно 
мероприятие на едно и също място и време, предимство се дава на 
хронологично първия. 
      /3/ Разгласата на мероприятията се прави едва след 
разрешаването им. 
               /4/ Кметът на общината съвместно с органите на МВР , съдейства 
за нормалното протичане на мероприятието, а ако то не е разрешено , издава 
заповед за прекратяването му. 
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Чл.6      /1/ Организаторите на мероприятието са длъжни да спазват 
заявените в общината време, място, маршрут на движение, като носят 
отговорност за осигуряването на обществен ред. 
            /2/ Забранява се провеждането на обществени и групови 
мероприятия /митинги, демонстрации, събрания, състезания, рекламни 
кампании и др./,които възпрепятстват нормалната работа на фирмите  и 
гражданите в общината. 
               /3/ Забранява се провеждането на действия, извън обичайните , в 
църковни имоти и гробищни паркове, както и гавра с паметта на починалите. 
Чл.7    /1/ Посетителите на общински и държавни институции, 
обществени заведения, гари, гробищен парк, музея и други са длъжни да 
спазват установения с вътрешните им правилници ред. 
Чл.8  Построяването на временни естради, палатки, панаирни 
съоръжения и други се извършва съгласувано с  общината. 
 

ІІІ. ОПАЗВАНЕ НА ЖВОТА, ЗДРАВЕТО И МОРАЛА НА ГРАЖДАНИТЕ 
 
 

Чл.9   /1/ Забранява се, независимо от причината , употребата и играта с 
взривни вещества , огнестрелно и хладно оръжие, прашки, въздушни пушки и 
други подобни, създаващи опасност за живота и здравето  на гражданите. 
        /2/ Уреждането на фойерверки, илюминации се извършва с 
разрешение на „Гражданска защита” към общината и РПУ , като се оказват 
точно мястото, часа и мерките за безопасност. Организаторите отговарят за 
спазването на безопасността и условията за провеждането. 
Чл.10   /1/ При провеждането на масови прояви се забранява: 
1.Хвърлянето на бомбички, ракети, факли и други подобни взривни и 
запалителни предмети по улици, паркове, спортни и културни сгради и 
съоръжения. 
2. Използването на  предмети, които биха застрашили живота и здравето на 
други лица /боксове, вериги, тояги и други/. 
3. Използването на сирени, свирки и други подобни в закрити помещения. 
     /2/ За осигуряване на правилното възпитание на малолетните  и 
непълнолетните се забранява: 
1.Извършването на действие, нарушаващо общоприетите норми на морал и 
поведение на обществени места; 
2. Продажба на открито и рекламиране на печатни произведения с 
порнографско съдържание; 
3. Прожектиране на филми с порнографско съдържание и продажба на билети 
на малолетни и непълнолетни за такива филми, както и допускането им в 
киносалоните; 
4. Поставяне на порнографски снимки в обществените превозни средства; 
5. Играене на хазартни игри извън лицензираните места и допускане на 
малолетни и непълнолетни лица в тях; 
6. Употреба на алкохол извън определените и лицензирани от общината места, 
както и продажбата и сервирането на малолетни. 
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7. Допускането на малолетни и непълнолетни в нощни заведения след 22.00 
часа , без родители. 
8.Извършване на просия по улици и други обществени места; 
Чл.11   За осигуряване на безопасни условия за движение около 
училището и детските заведения, по предложение на техните директори, кмета 
на общината прилага съответните мерки -  предпазни огради и решетки, 
улична маркировка, намаляване на скоростта на превозните средства, 
осветление. 
Чл.12 Забранява се всяка проява на непристойно и скандално поведение 
сбиванията и други прояви несъвместими с благоприличието и обществения  
морал по улиците, площадите, парковете, магазини, заведения за хранене и 
развлечения и други обществени места. 
Чл.13 Забранява се сервирането на алкохол на явно пияни граждани в 
заведения за хранене и развлечения. 
Чл.14   Забранява се: 
               1. Употреба на алкохол, хазартни игри по улици, площади, 
паркове и градини. 
 

ІV. Опазване на общинската собственост 
 

Чл.15    /1/ Забраняват се действия и прояви, с които се повреждат или 
замърсяват улици, тротоари, площади, паркове, зелени площи, афишни 
места,склупторно- декоративни елементи, детски съоръжения, чешми, 
съоръжения и заграждения, пейки, осветителни тела и съоръжения на 
техническата инфраструктура, автоспирки, съдове за смет, повреждането на 
пътни знаци и други подобни. 
  /2/ Забранява се ползването на съоръженията по детски площадки  
от лица над 14 годишна възраст. 
   /3/ Забранява се в обхвата на общинските пътища извършването 
на следните дейности: 
1.Поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя 
или са резултат от битовата и стопанската дейност в съседните имоти; 
2. движението на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и 
железни грайфери, гуми с шипове по пътищата с асфалтови покрития, освен в 
случаите на снегопочистване; 
3. Влизането в пътища с непочистени машини и замърсяването на пътното 
платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други 
отпадъчни материали; 
4. Влаченето на дървета, слама и други подобни по пътното платно. 
  /4/ Задължават се всички стопани, които използват впрегнат 
добитък по общинските улици да ползват средства/престилки/ на животните 
за събиране на изпражненията. 
Чл.16    /1/ Забранява се: 

1. Завземането /постоянно или временно/ по каквато и да е причина на части 
от общински сгради, благоустроени територии, земни площи, кариерни и 
други земни и водни площи; 
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2. Извършването на промени в техническата инфраструктура на общината от 
неупълномощени юридически лица и граждани; 
3. Преграждане на улици, тротоари, речни корита, длета и други общински 
територии; 
4.Копаене и вземане на пръст и пясък извън определените или отдадени на 
концесия места; 
5. Повреждане и замърсяване на извори, чешми, отводнителни канали и други 
водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им; 
6. Повреждането на означителни табели на дърветата в парка, надписите и 
мемориалните плочи и други паметници; 
7. Повреждането на агитационни или рекламни материали, поставени на 
определените от общината места; 
8. Паркирането и преминаването на всякакъв вид МПС, каруци и други на 
тротоари, алеите на градините, парковете и зелените площи; 
9. Движението на верижни машини по асфалтирани улици; 
10. Използването на улични платна и площадите за ремонт и миене на 
превозни средства; 
11. Нощуването на превозни средства извън гаражите на фирми; 
12.Нощуването на превозни средства извън гаражите на фирмите. Тези които 
не разполагат със собствени гаражи могат да нощуват само на определените за 
тази цел места с разрешение на органите на общинска администрация. 
 /2/ Извършването на някои от горепосочените дейности може да става 
само с писмено разрешение на общината или упълномощени органи и фирми. 
Чл.17   /1/ Забранява се писането, драскането и лепенето на обяви, 
реклами, некролози и други по стените на сгради, огради, електрически 
стълбове и дървета. 
  /2/ Местата за постоянно поставяне на обяви, реклами, некролози 
и други се определят от кмета на общината или упълномощено от него лице. 
  /3/При национални или общински кампании/избори, 
референдум, допитвания …./ местата за временно поставяне на агитационни 
материали се определят от кмета на общината или неговия заместник; 
  /4/ След приключване на дейностите по ал.3 техните 
организатори са длъжни да почистят агитационните материали в едномесечен 
срок. 
 

V. ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИВЕТЛИВ ВИД НА                       
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЕКТИ ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ 

 
 

Чл.18     Забранява се: 
1. Продажба на зеленчуци, хранителни и други стоки по улици, площади, 
паркове и градини, а не на определените за това места; 
2.Свободното пускане на животни по улиците, площадите, парковете и 
зелените площи в населените места, както и късането на цветя, чупенето на 
клони и други подобни действия, с които се унищожава и загрозява външният 
им вид; 
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2А Отглеждането на селскостопански животни в границите на гр.Малко 
Търново.Животните се настаняват и отглеждат в определена за целта 
животновъдна зона , извън регулационните граници на гр.Малко Търново. 
 За останалите населени места на територията на Община Малко 
Търново, животните се настаняват и отглеждат в подходящи за целта 
помещения /обори, кочини, кокошарници и др./, които да отговарят на 
хигиенните изисквания , строителните правила и норми на населените места. 
3. /отменена с решение №231/ протокол №16/При уреждане на туристически 
излети, събори, панаири и други подобни, организаторите да вземат мерки за 
хигиената и своевременното почистване , както и за предотвратяване на 
посегателствата и повреждането на какъвто и да било начин на природните 
уникати, защитени обекти и паметници на културата; 
4. Ползването на перилни, багрилни и др. препарати в района на изворите , в 
реките и потоците, при извършването на различни битови дейности от 
гражданите; 
5. Произволно поставяне на сергии, палатки и други такива по площади, 
улици, паркове, на входните и изходни пътни артерии на населените места и 
по международния път Е – 95; 
6. Паленето на огън на обществени места, за битови домакинства или други 
нужди на населението. 
7.Складирането на строителни, отоплителни и други материали, подготвянето 
на варови, циментови и други разтвори по тротоарите , уличните платна и 
зелените площи. 
8. Домуването на автобуси и камиони по улиците и и площадките на града, 
освен на организираните за това паркинги. 
9. Пране, миене /вкл.МПС/ и къпане на животни на обществени чешми. 
10. Настаняването на лица за временно пребиваване , свързано с отдих, 
стопански или друг вид дейност без знанието на кмета или кметския наместник 
на населеното място, в което или около което са настанени. Същите се 
задължават да почистят мястото от отпадъци преди да го напуснат. 
11. Провеждането на религиозни мероприятия /поставянето на нагледни 
материали, проповядване и пр./ с цел привличане на сподвижници и 
популяризиране на съответния култ извън култовите места и храмове на 
религиозните общности. 
12. Забранява се „допускането и настаняването на лица работещи в 
дърводобива в гори и земи от държавен и общински горски фонд, установили 
се в катуни и др. състояния, с цел задоволяване на жилищните им нужди , без 
предварителното съгласуване с Общинска администрация Малко Търново  и 
органите на РПУ. 
 
Чл.19   Изхвърлянето на пръст, отпадъци и др. да става на определените и 
огласените от общината места. 
Чл.19А /1/ Задължават се гражданите да почистват тротоарните площи 
пред домовете си от всякакъв вид отпадъци и растителност, както и от снега 
през зимните месеци. 
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  /2/ Задължават се едноличните търговци, ръководителите на 
търговски дружества, кооперации, учреждения и обществени организации да 
организират ежедневно почистването на площите пред ползваните пред тях 
магазини, будки , щандове и сергии от всякакъв вид отпадъци, както и от снега 
през зимните месеци. 
Чл.19Б /1/ Забранява се: 
 1. Извършването на ремонти и миенето на моторни превозни средства на 
улиците, тротоарите , площадите, пространствата и градините, както и 
използването на същите места на спрени от движение, бракувани или 
използвани моторни превозни средства. 
 2. Паркирането и преминаването през тротоари, алеи, паркове на 
селскостопанска техника извън местата определени за това. 
 
 
Чл.19В 
   /1/ Задължават се собствениците, съответно юридически и 
физически лица, притежаващи съответно юридически и физически лица, 
притежаващи необитаеми сгради, настройка и дворни места да ги поддържат в 
добро състояние, както и да извършват необходимите работи по тях в интерес 
на хигиената, чистотата и естетиката на населеното място. 
  /2/ Собствениците на лицата, които управляват сградите и 
поземлените имоти са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в 
изискващия се вид; да изпълняват в определения срок  задължителните 
предписания на служителите от Общинска администрация Малко Търново. 
Предписанията се издават за привеждане в изискващия се добър външен вид на 
фасади и покриви на сгради от основното и допълващо застрояване, за 
премахване , преобразуване или ремонт на неподходящи по местонахождение, 
разположени, вид и материали огради, гаражи, второстепенни селскостопански 
или временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, 
насаждения, както и да извършват необходимите работи в интерес на 
сигурността, безопасността на движението, естетиката, чистотата, хигиената, 
здравето и спокойствието на гражданите.” 
  /3/ Собствениците на новоизградени, реконструирани сгради или 
сгради на които е бил извършен основен ремонт се задължават да обработят 
фасадите и покривните покрития в съответствие с одобрените проекти. 
Чл.19Г  Задължават се организаторите при уреждане на туристически 
излети, събори, панаири и други подобни да вземат мерки за хигиената и 
своевременното почистване, както и за предотвратяване на посегателствата и 
повреждането по какъвто и да било начин на природните уникати, защитени 
обекти и паметници на културата. 
Чл.19Д Не се разрешава пашата на домашни животни в границите на населени 
места, парковете, площадите, централните улици, плажните ивици и 
сервитутни  зони в общинската и държавна пътна мрежа, намираща се 
територията на Община Малко Търново. 
Чл.19Е Залавянето и изолирането на всички видове скитащи животни /коне, 
прасета, крави, кучета и др./ се организира от кметствата на населени места и 
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ветеринарните органи със съдействието на РПУ , при задължително спазване 
на изискванията и съответните нормативни актове. 
 

VІ. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 
 
Чл.20  /1/Управлението на жилищната етажна собственост се извършва 
от общото събрание на живущите, съгласно Правилника за управлението, реда 
и надзора в етажната собственост/ПУРНЕС/.При липса на вътрешен 
правилник, са валидни дадените по-долу изисквания. 
  /2/ Общото събрание се свиква от избраното ръководство, от 
общината или от инициативна група, чрез устно уведомяване или чрез 
постоянна писмена обява, поставена най-малко 48 часа предварително. 
  /3/ Общото събрание може да взема решение при участие на 
повече от половината от представителите /50+1/, като решението се взема с 
мнозинство 2/3 от присъстващите . Участващите представители имат право на 
по 1  /един/ глас за жилище. 
  /4/ Общото събрание избира домоуправител, който е и касиер, и 
определя начина и таксите за ползването на общите части в сградата. 
  /5/За решенията на общото събрание се съставя протокол, като се 
уведомяват всички живущи. Решенията на  общото събрание могат да се 
обжалват пред кмета на общината или ред съда. 
Чл.21  /1/ Всички разходи /такси/по ползването на общи части – ток, 
вода, почистване -  се заплащат пропорционално от обитателите в съответното 
жилище. 
  /2/ Разходите по ремонта и поддръжката на общите части се 
плащат пропорционално на застроената площ на съответните жилища. 
  /3/  Сумите по ал.1 и 2 се събират ежемесечно. Деца до 5 години не 
се включват при определяне на таксите. 
  /4/ за финансовата отчетност се води приходно-разходна книга. 
Чл.22   Живущите в етажна собственост са длъжни: 
1. Да изготвят и подържат домова книга; 
2. Да осигуряват заключване на общите, избени и тавански помещения, през 
нощта и осветлението им. 
3. Да осигурят достъп на длъжностни лица от специализираните фирми за 
отчет на измервателните уреди или за ремонт на общите части; 
4. Да почистват общите части на сградата и прилежащите и територии, 
самостоятелно или чрез възлагане на трето лице. 
5. Да не допускат изхвърляне на отпадъци и угарки от балконите и прозорците, 
изливането на отпадни води през дъждовните тръби и около сградите; 
6. Да не поставят не укрепени предмети покрай прозорци, стени и балкони , с 
оглед безопасността на преминаващите. 
7. Да съгласуват промените във фасадата на сградата с общината; 
 
Чл.23   Домоуправителите представляват жилищната етажна собственост 
пред общинските служби и са длъжни да съдействат на общинските органи 
при провеждането на избори, допитвания и други общински мероприятия. 
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VІІ. БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 
 
 

Чл.24  /1/ За ръководството на спасителните и аварийни дейности при 
стихийни бедствия и крупни производствени аварии, общината изгражда 
постоянна общинска комисия за защита на населението, представлявана от 
кмета, която координира действията на засегнати юридически лица и 
граждани. В работата и участват упълномощени представители на 
специализирани фирми и институции; 
  /2/ При установяване, от комисията по ал. 1  на наличие на 
епидемия или неблагоприятни природни и други условия, кметът може да 
обяви бедствени положения и да налага ограничения в обществения ред, 
търгове и други обществени дейности, като уведомява за това населението. 
  /3/ За осигуряване на дейността на комисията по ал.1 общината 
изгражда и поддържа специални съоръжения и комуникационни връзки. 
 
Чл.25  За преодоляване на последиците от природни катаклизми и 
крупни производствени аварии, общината, съвместно с управление 
„Гражданска защита” – МО, изгражда и поддържа спасителен отряд, който е 
лицензиран за специализирани аварийни дейности. 
 
Чл.26   /1/ Собствениците на производствени сгради и жилищна етажна 
собственост, са длъжни да изграждат защитни съоръжения за укриване на 
населението – скривалища и противорадиационни  укрития. Преустройства по 
тях не се разрешават. 
  /2/ Общината може да влага средства за поддържане и ремонт на 
защитните съоръжения, стопанисвани от гражданите, само ако отговарят на 
условията определени от тях. 
 
Чл.27  Относно стопанисването и поддържането на скривалищата и 
противорадиационните укрития /ПРУ/ в жилищните блокове и 
административните сгради, общината въвежда следните изисквания: 
 
1. От момента на въвеждането им в експлоатация , отговорността за 
техническото състояние и цялостната готовност за експлоатация се поемат от 
неговия собственик или от наемателя. 
2. Забранява се използването на помещенията на скривалищата за хранилища 
на отровни химикали, хранителни продукти, голямогабаритни изделия , 
ронливи и леснозапалими и избухливи материали, както и за жилище. 
3. Подходите, входовете, помещенията за техническо оборудване и коридорите 
на скривалищата и ПРУ трябва да бъдат свободни от материали, с оглед 
своевременното им привеждане в готовност за укритие на хора. 
4. Забранява се пробиването на отвори в стените, демонтирането на 
оборудването и други препланировки , без разрешението на общинския отдел 
по гражданска защита. 
5. При наличие на аварии във ВиК системите, спирателните кранове се затварят 
и се вземат мерки за извършването на необходимия ремонт. 
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Чл.28  Общината поддържа информационен масив за местоположението, 
състоянието и отговорниците на защитните съоръжения. 
 

VІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.29   Юридическите лица и гражданите са длъжни да предоставят на 
общинските съветници исканите от тях сведения, когато те са във връзка с 
работата на общинския съвет и не представляват държавна или фирмена 
тайна, изрично упомената в специален списък. 
 
Чл.30  Обществените организации, домоуправителите и фирмите на 
територията на общината са длъжни да имат национално знаме и да го 
поставят на фасадата на сградата при национални и регионални празници. 
 
Чл.31  Забранява се поставянето на политически /партийни/ символи и 
агитация в обществени сгради, търговски и промишлени обекти. 
 
Чл.32  /1/ Наименованията на общинските обекти се определят от 
общинския съвет. 
  /2/Адресната номерация се определя от общината. Поставянето 
на указателни табели по улици и паркове, както и промяната им, се извършва 
от общината или с нейно разрешение. 
 
Чл.33  Организацията в болничните, учебните и детските заведения се 
определя с вътрешни правилници. 
 
Чл.34  Провеждането на режимно водоснабдяване и електроснабдяване, 
както и на други ограничения от страна на специализираните фирми, се 
допуска само след съгласуване с общината и надлежно уведомяване чрез 
местните радио-телевизионни медии. 
 

ІХ. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 
Чл.35  /1/ Контролът   по изпълнението на тази наредба се осъществява 
от кмета на общината, кметовете на селата, кметските наместници и 
специализираните или упълномощени служби. 
  /2/  Нарушенията се констатират с актове, съставени от 
упълномощени служители на общината, както и службите на РПУ, ХЕИ, ДВСК 
и други. Като доказателства към констативните актове на тези органи  могат да  
се прилагат и жалбите на гражданите. 
  /3/ Редът за съставяне на акта за нарушението, възраженията по 
него, наказателното постановление и тяхното обжалване е според Закона за 
административните нарушения и наказания. 
  /4/ Административното наказание се налага, ако с конкретното 
нарушение не се нарушава и друг Закон. При констатирането на такова 
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нарушение , се уведомяват съответните контролни органи или районна 
прокуратура.  
  /5/ Наказателните постановления се издават от кмета на 
общината. 
  /6/Контролните органи и лица са длъжни да се легитимират при 
проверка с удостоверение по образец, издадено от общината.  
 
 
 
 
 
Чл.36  /1/ Длъжностните лица и гражданите, нарушили разпоредбите на 
тази наредба се наказват с глоба от 10 до 500 лева, като освен глобата се дължи и 
възстановяване на материалните щети, последвали от нарушението, ако има 
такива. 
  /2/ Размерът на глобата се определя от кмета на общината в 
зависимост от тежестта на нарушението, степента на виновност на нарушителя 
и установената практика. 
  /3/ При явно маловажни случаи, на местонарушението 
контролните органи могат да налагат и глоба с фиш в размер на 5 лева. Фишът 
трябва да съдържа данни за контролния орган и нарушителя и да е подписан 
от двете страни. При отказ да се заплати глобата с фиш се съставя акт по реда 
на ал.2. 
  /4/ На нарушители – юридически лица, глобата е в максимален 
размер 
  /5/ 1. За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни или 
поставени под запрещение лица, отговарят родителите, настойниците или 
попечителите им. 
Ал.6 за нарушение на чл.18, т.12 „ръководителите на Държавни лесничейства, 
Държавни дивечовъдни станции, еднолични търговци и търговски дружества 
се наказват с глоба в размер от 10 до 500 лева. 
Ал.7 1. за нарушение на чл.18, т.12 „ юридически лица нарушили чл.18, т.2 се 
налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева 
          2. за родител, настойник  или длъжностно лице, неупражняващо контрол 
и надзор над малолетни и непълнолетни и недостатъчно и ефективно  
възпитание , да се налага глоба в размер от 50.00 лева до 100.00 лева. 
  /8/ - за нарушители на чл.18, ал.2 се налага глоба в размер: 

- за първо нарушение – глоба от 20/двадесет/ лева до 100/сто/ лева 
- за второ нарушение – глоба от 100/сто/ лева до 500/петстотин/ лева 
   /9/за нарушения по чл.19 Д и чл.19 Е заловените животни се 
отвеждат в Общинския капан, където: 

- за едноседмичен престой собствениците заплащат наложената им глоба по 
чл.32, ал.1 и разходи за издръжка на животните в размер  на 100 % 
- за двуседмичен престой собствениците заплащат наложената им глоба по 
чл.32, ал.1 и за пресрочения се налага санкция- заплащане на удвоен размер по 
разходите за издръжка на заприщените животни в размер на 200 %. 
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- при неявяване на собственика след изтичане на срок от две календарни 
седмици от заприщването на животното същото се конфискува в полза на 
общината и се продава на публичен търг. 

 
 
 
 
 
 
 

Чл.37  Съставянето на констативен акт или налагането на глоба с фиш е 
разпореждането. Срокът за отстраняването му е 24 часа. Ако е необходим по-
дълъг срок , той се отбелязва с констативен акт. При пресрочване на 24 часовия 
срок, се налага глоба в размер на 2 лева за всеки просрочен ден. 
Чл.38  Ежегодно кметът на общината анализира подадените жалби и 
констатираните нарушения по настоящата наредба и дава пред общински 
съвет предложения за мерки за подобряване условията за опазване на 
обществения ред. 
 

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 §1. Настоящата наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА . 
 §2 Кметът на общината да изготви брошура с текст от наредбата, която да се 
предостави на контролните органи и длъжностните лица, както и да се 
извърши нейното разгласяване чрез местните медии. 
 §3. Общински съвет Малко Търново задължава кмета на общината да 
осигури изпълнението на Наредба №1  за обществения ред в община Малко 
Търново. 
 §4. Общински съвет Малко Търново задължава собствениците или 
ползвателите на заведения да осигурят пропускателния и охранителен режим 
свързан с Наредбата в тези места. 
 §5. Родителите и настойниците  се задължават да упражняват контрол и 
надзор върху малолетни и непълнолетни, които живеят при тях от 22.00 до 
06.00 часа, във връзка с чл.10, ал.2, т.7 от Наредба №1 за обществения ред в 
Община Малко Търново. 
 §6. Тази наредба отменя Наредба №1 за обществения ред на община Малко 
Търново от 02.02.1996 година. 
 §7. Наредбата е приета от общински съвет Малко Търново на заседание 
проведено на 10.12.1999 година с протокол №3, с решение №18 и променена на 
заседание на общински съвет 25.02.2000 година /протокол №5/ с решение №35. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
МАЛКО ТЪРНОВО 
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