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Н  А  Р  Е  Д  Б  А 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И БЕЗОПАСТНОСТТА НА 

ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

 

 

                    РАЗДЕЛ І 

                   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

положения и задължения на физическите и юридическите лица по 

подържане на обществения ред и безопасността на движението на 

територията на Община Горна Оряховица. 

             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. Управителния съвет /управителя/ на етажната 

собственост 

4. Ръководствата на фирми, предприятия, учреждения, 

организации и лица развиващи стопанска дейност. 

               

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

                   ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 

             Чл.3. /1/ Управителните съвети/управителят/ на етажната 

собственост следят за спазване разпоредбите на Правилника за 

управлението реда и надзора в етажната собственост и Правилника за 

вътрешния ред в етажната собственост. 

                      /2/  Всеки собственик и обитател на жилищна сграда е длъжен 

да осигурява достъп в собствените си помещения в присъствието на 

управителя на етажната собственост, когато се налага отстраняване на 

повреди в общите части или инсталации. 

             Чл.4. Задължават се фирмите, организациите, учрежденията, 

управителните съвети на етажната собственост и гражданите при крупни 

производствени аварии, наводнения, земетресения, снежни бури и други 

природни бедствия да оказват пълно съдействие на органите на властта и 

управлението, на общинската служба “Обществен ред и сигурност” и 

активно да участват в преодоляването на последиците от бедствията и 

авариите. 
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             Чл. 5 /1/ Не се разрешава предизвикването на шум, независимо от 

произхода му,  нарушаващ спокойствието на гражданите за времето от 

22,00 до 06,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа. 

                     /2/ Не се разрешава скандално и непристойно поведение в 

културни институти, обществени места, питейни заведения и превозни 

средства. 

   Чл. 5а Удължено работно време на търговските обекти се 

определя със Заповед на Кмета на Община Горна Оряховица. Обекти с 

удължено работно време са тези, чието работно време продължава след 

22.00ч./от 01.11 до 01.04 – зимен период/, респективно след 23.00ч. /от 

01.04 до 01.11 – летен период/. 

   /1/ За търговските обекти: средства за подслон и места за 

настаняване и бензиностанции не се изисква Заповед за удължено работно 

време. 

  /2/ Обектите за хранене и развлечение с удължено работно време 

трябва да отговарят на следните условия: 

1. да се помещават в нежилищни сгради; 

2. да отговарят на всички норми на РЗИ, строителство и 

хигиенни норми за шум и вибрации; 

3. да е създадена организация гарантираща охраната на 

заведението, прилежащия му паркинг и спокойствието на 

живущите в близост. 

     /3/  Когато заведението е на открито музиката е разрешена до 

22/23 ч. 

     /4/ Искането за удължено работно време на търговските обекти 

се подава в Община Горна Оряховица, придружено със следните 

документи: 

1. писмено становище от РУП – гр. Горна Оряховица; 

2. писмено становище от кмета на населеното място по 

местонахождение на обекта; 

3. декларация за осигурена охрана на клиентите на заведението 

и прилежащия му терен; 

4. декларация по Закона за здравето за спазване на 

регламентираното ниво на шума. 

     /5/1. Кметът на общината отказва удължено работно време: при 

липса на някой от документите по ал. 4, при отрицателно становище за 

удължено работно време от РУП или от кмета на населеното място. 

    2. Удълженото работно време може да бъде намалено до 

22/23ч. в случаите на отпадане на някое от условията, изброени в ал. 2 или 

при системни нарушения на посочения краен час или на обществения ред, 

регистрирани с акт на РУП, РЗИ или общинска администрация. 
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             Чл. 6 Забранява се извършването на просия по улиците, площадите, 

парковете и всички обществени места 

             Чл. 7 Забранява се увреждането и разместването на съоръжения, 

надписи, табелки, декоративни елементи и осветителни тела в парковете, 

детските площадки, училищата и детските градини  

    Чл. 7а Забранява се късането и изкореняването на цветя, както и 

газенето на обособените тревни площи.  

    Чл. 7б  Забранява се сечта, рязането, изкореняването и увреждането 

на дървесни видове и клоните им, освен с разрешение на общинска 

администрация или кметовете и кметски наместници в населените места.  

             Чл. 8  /1/  Забранява се изписването на знаци, фигури, рисунки и 

надписи по стените на сградите и оградите. 

                       /2/  Не се разрешава разлепването на обяви, некролози, 

рекламни, нагледни агитационни материали, плакати, предизборни 

материали и други извън определените за целта места. 

              Чл. 9  Забранява се късането и повреждането на обяви, рекламни, 

нагледни и агитационни материали, знамена, плакати, лозунги и други 

поставени на определените за целта места. 

             Чл. 10  Забранява се разхождането на кучета в централната част на 

града, парковете “Христо Ботев”, “Градска градина”, “Детски кът”, 

“Пролет”, “Никола Петров”, около всички детски заведения и училища. 

             Чл. 11  Забранява се извеждането на кучета без повод и 

осигурителни мерки за безопасност. 

             Чл. 12  Почистването на снега от прилежащите тротоари и на 

ледените висулки от сградите се извършва от живущите граждани или 

юридическите лица, стопанисващи съответната сграда. 

             Чл. 13  /1/ Забранява се движението на животни без придружител 

или безстопанствени.Същите се задържат в специално определени места и 

ако не бъдат потърсени от собствениците им в 14 дневен срок Общината се 

разпорежда с тях.За потърсените в срок животни собствениците заплащат 

средствата, изразходвани за престоя.   

                         /2/  Кмета на населеното място определя местата за събиране 

на добитъка за паша и улиците по които ще се извеждат от населеното 

място. 

             Чл. 14  Забранява се търговията с пиротехнически изделия в 

магазините и търговските обекти на открито.Пиротехнически средства 

могат да се продават в лицензираните магазини в оригинални опаковки, 

придружени с инструкция за употреба на български език. 

             Чл. 15  /1/  Забранява се хвърлянето на бомбички, ракети и други 

пиротехнически средства, книжни ленти и други подобни застрашаващи 

живота на гражданите или нарушаващи спокойствието им на обществени 

места.   
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                         /2/  Кметът на Общината може да разреши употребата на 

пиротехнически средства при значими национални и местни празници и 

събития. 

              Чл. 16  /1/  Забранява се провеждането на открито на събрания, 

митинги и манифестации без да е уведомен Кмета на Общината или 

кметовете на населени места. 

                          /2/  За свикване на събрание или митинг на открито 

организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват 

Кмета на Общината или кмета на населеното място на чиято територия ще 

се провежда мероприятието, като посочват организатора, целта мястото и 

времето. 

                          /3/  В неотложни случаи за провеждането на събранието или 

митинга уведомлението по предходната алинея може да се направи в 

еднодневен срок. 

                          /4/  Организаторите на обществени мероприятия са длъжни 

да вземат необходимите мерки за опазване на обществения ред в 

съответствие със Закона за събранията, митингите и манифестациите. 

             Чл. 17    Забранява се продажбата на алкохол и цигари в районите 

на училищата, спортни площадки, културни и здравни заведения. 

             Чл. 18  Забранява се консумацията на спиртни напитки и бира по 

улиците, площадите и парковете, с изключение на обособените за тази цел 

търговски обекти на открито. 

             Чл. 19  Забранява се при посещения на спортни и културни 

мероприятия да се внасят и консумират спиртни напитки и бира, както и 

безалкохолни напитки в стъклен амбалаж. 

             Чл. 20  Забранява се на отговорниците на заведения в които има 

монтирани игри с хазартен характер да допускат до игра непълнолетни 

лица. 

             Чл. 21  /1/  Забранява се достъпа на лица под 18 години в 

заведенията за обществено хранене и развлечения и интернет клубовете на 

територията на общината без да са придружени от пълнолетен член на 

семейството считано от 22,00 до 06,00 часа от 01 ноември до 01 април и от 

23,00 до 06,00 часа от 01 април до 01 ноември. 

                          /2/  Задължавам собствениците и ползвателите на заведения 

за хранене и развлечения и интернет клубовете на територията на 

Общината да не допускат лицата по ал.1 в заведенията. 

              

 

 РАЗДЕЛ ІІІ 

                    БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

 

             Чл. 22 /1/  Кмета на Общината определя улиците по които се 

въвеждат ограничения или забрана за движение и спиране на някои видове 

превозни средства, строителна и селскостопанска техника. 
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                         /2/  Временен режим на движение поради ремонт, аварии, 

строителство, спортни и културни прояви и други по уличната мрежа се 

определят от Кмета на Общината съгласувано с РУП. 

                         /3/  Местата и режима за паркиране на МПС за пазари, 

панаири, сборове, временни павилиони за услуги, атрактивни заведения и 

други се определят от Общината. 

    Чл. 22а Не се допуска оставянето на непокрити отвори по 

тротоарите и улиците, представляващи опасност за пешеходците, МПС и 

ППС.  

             Чл. 23  Общественият превоз на пътници се осъществява по 

утвърдена транспортна схема на Общината, като се спазват изискванията 

на Наредба № 33 от 03.11.1999 год. на Министерството на транспорта. 

             Чл. 24   Водачите на таксиметрови и маршрутни автомобили са 

задължени да ползват определените за тях местостоянки. 

             Чл. 25  /1/  Забранява се застъпването, спирането и престояването 

на превозни средства по детски площадки, зелените площи и пешеходните 

зони. 

                          /2/  Допуска се паркирането на МПС с допустима 

максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, успоредно на оста на пътя, 

ако от към страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за 

преминаване на пешеходците. 

             Чл. 26  Забранява се движението на МПС в селищата на Общината, 

които замърсяват улиците със строителни материали, пръст, въглища, 

разтвори и др. 

             Чл.  27  Забранява се движението на верижни машини по 

асфалтираните улици и на всички МПС и машини, които могат да повредят 

елементите на пътната и тротоарна настилка, бордюри, хоризонтална и 

вертикална маркировка, банкети и др. пътни съоръжения.   

    Чл. 27а Забранява се оставянето на неизправни и спрени от 

движение МПС по улиците, тротоарите, площадите, междублоковите 

пространства и зелените площи.  

             Чл.  28  /1/  Зареждането на търговските обекти да става от задните 

входове или се използват входове от към странични улици при спазване на 

необходимата тишина. 

                          /2/  Зареждането на търговските и други обекти, намиращи 

се на забранени за движение на МПС улици да става между часовете 20,00 

и 09,00 часа. 

             Чл. 29  Не се разрешава провеждането на автомобилни, 

мотоциклетни, колоездачни състезания и кросове по улиците и площадите 

без разрешение на Кмета на Общината. 

  Чл. 30  Не се разрешава устройване на всякакви спортни и други 

мероприятия, пързаляне с шейни, каране на ски, кънки и скейтбордове по 

улиците и площадите на населените места от Общината, освен на 

специално установените за това места. 
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             Чл. 31  /1/  Забранява се движението на велосипеди, управлявани от 

лица под 14 годишна възраст по главната улична мрежа на населените 

места. 

                         /2/  Забранява се возенето на две и повече лица на един 

велосипед. 

             Чл. 32  /1/  Забранява се движението, спирането и престояването на 

превозни средства с животинска тяга през пл.”Г.Измирлиев”, улиците в 

централна градска част, площад “Ат.Буров” и гаровия площад. 

                          /2/  Забранява се движението на пътни превозни средства с 

животинска тяга не оборудвани с престилки, светлоотразителни елементи 

и нерегистрирани по съответния ред, указан в Закона за движението по 

пътищата. 

        

 

 

 

            РАЗДЕЛ ІV 

                   ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ  

 

             Чл. 33  отм. 

             Чл. 34  отм.         

             Чл. 35  отм. 

             Чл. 36  отм. 

             Чл. 37  отм. 

             Чл. 38  отм. 

             Чл. 39  отм. 

             Чл. 40  отм. 

             Чл. 41  отм. 

             Чл. 42  отм. 

             Чл. 43  отм. 

             Чл. 44  отм. 

             Чл. 45  отм. 

             Чл. 46  отм. 

             Чл. 47  отм. 

             Чл. 48  отм. 

             Чл. 49  отм. 

             Чл. 50  отм. 

             Чл. 51  отм. 

             Чл. 52  отм. 
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                    РАЗДЕЛ V 

                   АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 

             Чл. 53  Ръководителите на фирмите, учрежденията, организациите 

и гражданите нарушили разпоредбите на настоящата Наредба се наказват 

съгласно чл.22 ал.4 от ЗМСМА с глоба в размер до 5000 лева, ако не е 

предвидена друга санкция в специален закон, а при повторно нарушение и 

временно лишаване да упражнява определената  

професия или дейност, ако за нарушението не се предвижда по-тежко 

наказание от други нормативни актове. 

               Чл. 54  Актове могат да съставят длъжностни лица, посочени 

изрично в нормативните актове, определени от  ръководителите на 

ведомствата и от Кмета на Общината 

               Чл.55  За маловажни нарушения наказващите органи имат право 

да наложат наказание глоба до 10 лв. с карнетка, ако нарушителят не 

оспори нарушението, в противен случай се съставя акт за установяване на 

административно нарушение.. 

             Чл. 56  Наказателните постановления се издават от Кмета на 

Общината или упълномощено от него лице и от кметовете на населени 

места. 

             Чл. 57  /1/  Редът за съставяне на актове за административни 

нарушения, възражения по тях, издаването на наказателни постановления 

и тяхното обжалване е определен от Закона за административните 

нарушения и наказания. 

                         /2/  Наказателни постановления с които е наложена глоба в 

размер на 10 лева, постановено е в полза на държавата отнемане на вещи 

на стойност 10 лв. или е присъдено обезщетение за причинени вреди на 

същата стойност не подлежат на обжалване. 

 

 

 

 


