
ОБЩИНА   ГОРНА   ОРЯХОВИЦА 

 

 

До г-н Председателя  

на Общински съвет  

Горна Оряховица   

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от инж. Добромир Добрев, 

 Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 Относно: Изменение и допълнение на текстове в Наредбата за 

поддържане на обществения ред, безопасността на движението и пожарната и 

аварийна безопасност на територията на Община Горна Оряховица. 

 

 Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

 

Представям на Вашето внимание предложение за изменение и 

допълнение на текстове от Наредбата за поддържане на обществения ред, 

безопасността на движението и пожарната и аварийна безопасност на 

територията на Община Горна Оряховица. 

Обособяването на Раздел IV от Наредбата - „Пожарна и аварийна 

безопасност” в самостоятелен подзаконов нормативен акт налага изменение на 

съществуващата наредба, като горепосоченият раздел следва да отпадне. 

Необходимо е и изменение на заглавието на наредбата, като следствие от 

отпадането на горепосочения раздел. 

Налага се и актуализиране на някои текстове в Наредбата предвид 

изменение на действащото законодателство и привеждането им в по – точен и 

систематизиран вид.    

 

В съответствие с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния 

проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет приема 

изменения и допълнения в Наредбата за поддържане на обществения ред, 

безопасността на движението и пожарната и аварийна безопасност на 

територията на Община Горна Оряховица, както следва: 

 

§1.  Изменя се заглавието на Наредбата за поддържане на обществения 

ред, безопасността на движението и пожарната и аварийна безопасност на 

територията на Община Горна Оряховица по следния начин: 

1.1. След думите „обществения ред” се премахва запетаята и се добавя 

буквата „и”; 



 2 

1.2. Премахва се текста „и пожарната и аварийна безопасност”. 

§2.  В чл.1 се правят следните изменения: 

2.1. След думите „обществения ред” се премахва запетаята и се добавя 

буквата „и”; 

2.2. Премахва се текста „и пожарната и аварийна безопасност”. 

§3.  В чл. 4  текстът „Ред и сигурност” се заменя с текста „Обществен ред 

и сигурност”. 

§4.  В чл. 5 се правят следните изменения: 

4.1. В ал. 1 се премахва текстът „през обедната почивка”. 

4.2. Ал. 2 се отменя. 

4.3. Текстът на алинея 3 става алинея 2. 

§5.  Създава се чл. 5а: 

       „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.”    

§6. Създава се чл. 7а: 

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

газенето на обособените тревни площи.” 
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          §7. Създава се чл. 7б: 

  „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.” 

          §8. В чл. 22, ал. 2 абревиатурата „РПУ” се заменя с абревиатурата „РУП”. 

          §9. Създава се чл. 22а: 

                „Не се допуска оставянето на непокрити отвори по тротоарите и 

улиците, представляващи опасност за пешеходците, МПС и ППС.” 

          §10. Създава се чл. 27а: 

    „Забранява се оставянето на неизправни и спрени от движение МПС 

по улиците, тротоарите, площадите, междублоковите пространства и зелените 

площи.” 

          §11. В чл. 32, ал. 2 се правят следните изменения: 

          11.1. след текста „оборудвани с престилки” буквата „и” се заменя със 

запетая. 

          11.2. след текста „светлоотразителни елементи” изречението продължава 

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

пътищата.”. 

          §12. Текстовете в Раздел IV „Пожарна и аварийна безопасност” се 

отменят. 

          §14. В чл. 53 текстът „съгласно чл.22, ал. 3 от ЗМСМА с глоба в размер 

до 500 лева” се заменя с текста „съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА с глоба в 

размер до 5000 лева”. 

 

  

 

 Приложение: Наредба за поддържане на обществения ред и 

безопасността на движението на територията на Община Горна Оряховица.    

 

 

 

 

 

 

 

Внася предложението: 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 


