ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАМБОЛОВО

НАРЕДБА
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Тази Наредба урежда отношенията относно опазването на обществения ред,
сигурността и спокойствието на гражданите, опазването на общинското имущество,
поддържането на чистотата и осигуряването на условия за труд, отдих и спокойно
обитаване на населените места на територията на Община Стамболово.
Чл.2 Наредбата поражда действие на територията на Община Стамболово и се
прилага спрямо всички лица, постоянно или временно пребиваващи и/или извършващи
дейност на посочената територия.
Чл.3 С наредбата се определят правомощията на общинската администрация и
задълженията на лицата и на ръководителите на учреждения, организации и ведомства
с оглед осъществяването на дейностите по чл.1 и за постигане на предвидените в нея
цели.
Чл.4 Наредбата има за цел:
1. Да осигури опазването на установения обществен ред;
2. Да гарантира сигурността и спокойствието на гражданите;
3. Да осигури опазването на общинското имущество;
4. Да осигури поддържането на чистотата в населените места;
5. Да осигури условия за труд, отдих и спокойно обитаване на населените места.
РАЗДЕЛ ІІ
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТТА
И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
Чл. 5.Кметът на общината, кметовете на населени места,кметски наместници,
ръководителите на учреждения, организации и ведомства, съобразно предоставената им
компетентност, осигуряват спазването на установения с нормативните актове ред за
гарантиране на спокойствието на гражданите и възможността за упражняване на
съответните граждански права.
Чл. 6 Ръководителите на учреждения, организации и предприятия осигуряват
съответствие на правилата за вътрешен ред с разпоредбите на тази наредба, доколкото
това не противоречи на действащото законодателство.

Осигуряване на спокойствието и сигурността на гражданите
Чл. 7 За осигуряване на спокойствието на гражданите се забранява
извършването на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации,
излъчвания, замърсявания и други вредни за здравето дейности, в нарушение на
установените от нормативните актове норми.

Чл.8 За осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се
забранява извършването на каквито и да е действия, противни на морала, добрите нрави
и обществения ред.
Чл. 9 Забранява се:
1. изм. и доп. с Решение № 585/06.08.2015 г.на ОбС – Стамболово/ Вдигането на шум и
извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в
близост до тях, които се нарушава и смущава спокойствието на обитателите на
жилищните сгради от 14.00 до 16.00 ч. и от 22.00 до 8.00 ч. в делничните дни за зимния
период и от 14.00 до 16.00 ч. и от 21.00 до 9.00 ч. в празничните и почивните дни за
летния период, като в предпразнични и празнични дни времето се удължава с един час,
с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите
отпадъци.
2. Озвучаването на общодостъпни заведения в жилищни и не жилищни сгради,
както и звуковите сигнали на автомобили с нерегулирани алармени инсталации,
задействащи се продължително от непряк допир с МПС, за времето на цялото
денонощие.
3. изм. и доп. с Решение № 585/06.08.2015 г.на ОбС – Стамболово/ Викането, пеенето, шумния
говор и използването и поставянето на външни озвучителни системи и уредби на
обществени места извън туристически и други обекти, с изключение на прояви,
организирани по реда на Раздел IV от тази наредба.
4. Форсирането и продължителната работа на място на двигателите на моторни
превозни средства в жилищните квартали.
5. Провеждането на шумни увеселения, извършването на производствени
дейности и ремонтни работи в жилищни сгради и райони, които нарушават
спокойствието на останалите обитатели.
6. нова с Решение № 585/06.08.2015 г.на ОбС – Стамболово/ Извършването на дейности,
причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други,
надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на
Република България.
7. нова с Решение № 585/06.08.2015 г.на ОбС – Стамболово/ Провеждането на сватбени,
семейни и други частни събирания на места, общинска собственост, като тротоари,
площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии,
както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието
на гражданите.
8. нова с Решение № 585/06.08.2015 г.на ОбС – Стамболово/ Извършването на действия,
които нарушават моралните норми за поведение на обществени места.
9. нова с Решение № 585/06.08.2015 г.на ОбС – Стамболово/ Поставянето на външни
озвучителни уредби извън туристически и други обекти.
10. нова с Решение № 585/06.08.2015 г.на ОбС – Стамболово/ Пребиваването, извън
домовете на лица под 14 години, без придружител - пълнолетно лице след 20.00 часа.
11. нова с Решение № 585/06.08.2015 г.на ОбС – Стамболово/ На лица, навършили 14 години,
но ненавършили 18 години, да пребивават на обществени места след 22.00 часа, освен
когато са придружени от родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за
непълнолетни на друго правно основание или пълнолетно дееспособно лице, снабдено
с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица,
полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание.
12. нова с Решение № 585/06.08.2015 г.на ОбС – Стамболово/ Употребата на пиротехнически
изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и
хвърляне на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и други. ”

Чл. 10 Извършването на ремонтни дейности в жилищните сгради се допуска от 8
до 14 часа и от 16 до 20 часа в дните, обявени за работни, а със съгласието на
засегнатите обитатели и в почивни дни.
Чл.11 отменено с Решение №287 от 23.04.2019 г. на АС– Хасково.
Чл.12 Използването на шумни апарати и машини /циклещи машини,
зъболекарски апарати, прахосмукачки и др./, както и свиренето на музикални
инструменти в жилищни сгради може да се извършва от 09.00 до 14.00 и от 16.00 до
21.00 часа.

Опазване на живота и здравето на гражданите
Чл.13 Забранява се извършването на всякакви действия, които застрашават или
могат да застрашат живота и здравето на гражданите, в това число:
1. Игрите с ластици и прашки, хвърлянето на камъни и други предмети,
ползването на взривни вещества, стрелбата с въздушни пушки и други.
2. Пързалянето с кънки и други ролкови съоръжения по булевардите и улиците с
интензивно движение.
3. Хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и
избухливи предмети и смеси.
4. Поставянето на сградите, в това число по прозорци и балкони на недобре
закрепени вещи, които представляват опасност за преминаващите граждани.
5. Употреба на алкохолни напитки по улиците, площадите, парковете и други
обществени места.
6. Къпането във водни площи на територията на общината, с изключение на
определените за тази цел места.
7. Пускане и ползване на плавателни съдове, включително и гумени надуваеми
съоръжения във водните площи, без разрешение на съответните организации,
стопанисващи обектите.
8. Разпространените и продажбата на дрога, упойващи и наркотични вещества на
територията на община Стамболово, освен в случаите разрешени от закона.
9. Просията на обществени места.
10./нова Решение № 177/14.11.2008 г./ Недопускане и престоя на хора с наличие на газови
и огнестрелни оръжия в себе си, в нощни и питейни заведения на територията на
община Стамболово
Чл.14 /1/ Председателите на домсъвети на сгради с режим на етажна
собственост, са длъжни да осигурят заключване на входните врати от 22.00 до 6.00 ч. и
монтиране и поддържане на домофонни инсталации в сгради с повече от 2 етажа или 6
апартамента.
/2/ Задължават се председателите на домсъвети и собствениците на недвижими
имоти в строителните граници на населените места и вилни зони, след справка в
Дирекция “Устройство на територията и техническо обслужване” към Община
Стамболово да поставят табела с номера на дворното място, по образец утвърден от
кмета на общината.
/3/ Домсъветите са длъжни да осигурят достъпът на пощальоните и на други
длъжностни лица.

Чл.15 Община Стамболово според големината, предназначението и
възможностите на зелените площи, определя алеи за каране на велосипеди, разхождане
на кучета, места за пързаляне на децата с шейни, водни площи за къпане или плуване,
места за палене на огън и други.
Чл. 16 Нарушителите на обществения ред в културни и увеселителни заведения
(театрални, циркови и кино-салони, музейни сгради и зали, художествени галерии,
игрални и спортни зали, игрища и стадиони), заведенията за обществено хранене,
обектите за търговия и услуги се отстраняват от техните служители. А при нужда със
съдействието
на
полицията.
РАЗДЕЛ ІІІ
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Чл.17 Търговската дейност на територията на Община Стамболово се извършва
при спазване на нормативните изисквания.
Чл.18 Забранява се извършване на нестационарна търговска дейност
/амбулантна търговия/.
Чл.19 Забранява се поставяне на павилиони, естради и палатки по улиците,
площадите, междублоковите пространства и други обществени места, без разрешението
на общината.
Чл.20 Забранява се устройването на зони за търговска дейност и улична
търговия, както и временно ползване на рекламни и незастроени площи, без да е
съгласувано с общинската администрация по съответния ред.

Работно време
Чл.21 /1/ Работното време на търговските обекти от магазинната мрежа,
заведенията за обществено хранене и ателиетата за услуги се определя от търговците,
след съгласуване с Общината и с РПУ.
/2/ При определяне работното време на полунощните и нощни заведения на
територията на общината, търговците представят протокол от ХЕИ за замерване на
шума, удостоверяващ, че той не надвишава допустимите граници.
/3/ Контрол по спазване на работното време се осъществява от органите по
търговия при общината и органите на РДВР.
Чл.22 Забранява се на собствениците и ползвателите на търговски обекти:
1. Продажбата и сервирането на спиртни напитки на малолетни и непълнолетни
лица и на лица в нетрезво състояние;
2. Продажбата на цигари и други тютюневи изделия на малолетни и
непълнолетни лица;
3. Допускането на малолетни и непълнолетни лица в игрални зали с електронни
и покер-машини с хазартен характер и заведения с хазартни игри.
4. Допускането на малолетни и непълнолетни лица в заведения, където се
сервира алкохол, след 22 ч. в периода от 01.09. до 30.06. и след 23.00 ч. в
периода от 01.07. до 31.08., освен когато те са придружени от родител,
попечител или настойник.

5. Смущаване на спокойствието на гражданите чрез превишаване на
установените норми за шум от озвучаването на обекта от 22.00 до 07.00 ч. за
зимния период и от 23.00 до 7.00 ч. за летния период.
6. Допускане в питейни и увеселителни заведения, дискотеки и барове на лица,
които носят огнестрелно и хладно оръжие, включително газови пистолети,
въздушни пушки и спрейове.
7. Рекламата и предлагането на алкохол и тютюневи изделия при провеждане
на мероприятия с малолетни и непълнолетни лица.
Чл.23 Собствениците и ползвателите на увеселителни и питейни заведения са
длъжни да организират охраната и пропусквателния режим, включително техническите
средства за проверка, съгласувано с РПУ, при спазване на нормативните актове,
регламентиращи охранителната дейност.
Чл.24 /1/ Забранява се тютюнопушенето в Интернет залите.
/2/Собствениците и ползвателите на Интернет зали се задължават да не допускат
тютюнопушене от посетителите и персонала.
Чл.25 Задължават се всички търговци да осигурят незабавното прибиране на
стоките и амбалажа, след разтоварването им пред търговските обекти.
Чл. 26 Забранява се:
1. Предлагането за продажба, продажбата и рекламата на вестници, списания и
друга литература и артикули с религиозно и порнографско съдържание по улиците,
спирките, обществения транспорт, домовете и други подобни места.
2. Прожектирането на филми с еротични картини, без в афишите да е посочено,
че в салона не се допускат лица под 16 години, продажбата на билети или допускането
в киносалоните на лица под 16 години от длъжностните лица, при прожекции на
фирми, забранени от по-горния текст.
3. Продажбата и даването под наем на видеокасети с порнографско и еротично
съдържание на лица под 16 години.
4. Играта на хазарт, както и озвучаване и онагледяване на хазартни игри извън
сградите на провеждането им.
5. Извършването на покупко-продажба на валута и валутни ценности, освен в
лицензираните за тази цел обекти.
6. Продажбата на открито на небелени семки и ядки в централната части на
населените места.
Чл. 27. Отстоянието на търговски обекти от основни или средни училища се
определя както следва:
1.
за обекти, в които се извършва продажба на алкохол и цигари: не помалко от 30 метра, измерени по графичен метод по осовата линия на
най-прекия пешеходен път;
2.
за обекти, в които се провеждат хазартни игри: не по-малко от 300
метра, измерени по графичен метод по осовата линия на най-прекия
пешеходен път.
РАЗДЕЛ IV
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ,
МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ, СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ДРУГИ
МАСОВИ ПРОЯВИ

Чл.28 /1/ Провеждането на събрания, митинги и манифестации и други масови
обществени прояви се извършва при спазване на Закона за събранията, митингите и
манифестациите и след предварителното уведомяване и получаване на разрешение от
кмета на общината.
/2/ Организаторите на прояви по ал.1 са длъжни да уведомят писмено кмета на
общината за вида, времето и мястото на провеждане на проявата най-малко два дни
предварително.
/3/ При провеждане на митинг или събрание уведомлението трябва да съдържа
пълното наименование на организатора, имената, адресите и длъжностите на
представляващите го лица, целта и предполагаемия брой на участниците.
/4/ При провеждане на кросове, автомобилни състезания и други спортни прояви
по улиците и площадите на населените места предварителното разрешение се съгласува
с органите на полицията.
Чл.29 /1/ Организаторите на прояви по чл.27 са длъжни да спазват
предварително заявените в общината място на провеждане, време и маршрут на
движение.
/2/ Лицата по ал.1 са длъжни да осигурят опазването на обществения ред при
провеждането на проявата, както и чистотата на използваните площи след проявата и
опазването на общинските имоти от повреждане или унищожаване.
Чл. 30 При заявяване на повече от едно обществено мероприятие на едно и също
място и време, право за провеждането има организаторът, извършил първи
необходимото уведомяване, съгласно чл.28 от тази наредба.
Чл.31 /1/ При провеждане на спортни, концертни и други масови прояви по
стадионите, спортните зали и други обществени места се ЗАБРАНЯВА:
1. Внасянето и възпламеняването на димки, бомбички, ракети и други подобни
взривоопасни предмети;
2. Внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на
други лица като вериги, боксове, тояги и други;
3. Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки;
4. Допускането на лица в нетрезво състояние;
5.Тютюнопушенето в закрити зали;
6. Ползването на свирки, звънци и други подобни в закрити помещения.
/2/ При нарушение на забраната по ал.1, лицата, отговарящи за опазване на реда
и сигурността отнемат за унищожаване посочените в т.1 и т.2 предмети от техния
приносител, при необходимост – със съдействието на органите на полицията.
РАЗДЕЛ V
ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл.32 Забранява се:
1. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки,
осветителни тела, скулптурно-декоративните елементи /пейки, детски съоръжения,
чешми, фонтани и други/, пътните съоръжения и принадлежностите на уличната,
пътната и алейната мрежа /пътни знаци, табели, указатели, аварийно осветление,

заслоните на автоспирки, съдовете за събиране на смет, чакалните, подлезите,
обществените чешми, уличните хидранти, светофарите, огражденията, както и на
всякакво друго общинско имущество.
2. Изкореняване, изсичане или рязане на дървета и храсти, късането на цветя и
газенето на обособените тревни площи;
3. Лова и изтребването на полезния дивеч, на птиците, събирането на яйцата на
птиците и повреждането на поставените за тях заслони, къщички и хранилки;
4. Писането и драскането по сгради, огради, улични, паркови и пътни
съоръжения;
5. Разлепването или поставянето по друг начин на реклами, обяви и други
подобни по стените на сгради или по огради;
6. Разлепването или поставянето по друг начин на изборни и агитационни
материали, извън определените за тази цел места;
7. Късането и повреждането на некролози, обяви, афиши, реклами, нагледни
агитационни материали и др., поставени на определените за тази цел места;
Чл.33 /1/ Лицата, нарушили установените в ал.1 забрани са длъжни да поправят
вредите, които са причинили. Размерът на вредите се установява от комисия, назначена
от кмета на общината.
/2/ Независимо от имуществената отговорност по ал.1, на нарушителите се
налага предвиденото в тази наредба административно наказание, освен ако деянието
съставлява престъпление.
Чл. 34 Забранява се:
1. Поливането и миенето с питейна вода на улици, площади, пътни подстъпи,
тротоари, дворове, алеи, превозни средства, както и поливането с питейна вода на
градини, паркове, зелени площи и участъци в дворове за селскостопанско
производство;
2. Миенето на превозни средства, техни принадлежности или друга техника или
съоръжения на уличните платна, тротоарите и паркингите. За тази цел да се използват
обособените за това места – оборудвани мивки и сервизи.
Чл.35 /1/ Забранява се поставянето на надписи и други знаци, включително под
формата на плакати, табели, билбордове, рекламни пана, светещи реклами и други по
фасади на сгради, прилежащи територии и зелени площи без предварително одобрение
от дирекция “Устройство на територията и техническо обслужване”, съгласувано със
сектор “КАТ-Пътна полиция” и без внесена такса.
/2/ Надписите по ал.1 се изписват на български език.
/3/ Когато надписите съставляват или са части от марка е допустимо те да бъдат
изписвани и поставяни на езика и във вида, съобразно предоставената закрила.
Съответствието се удостоверява чрез представяне на Свидетелство за регистрация на
марка.
Чл.36. Забранява се поставянето на рекламни табели, указатели и транспаранти
по елементите на вертикалната пътна сигнализация, светофарите и огражденията.
Чл.37 Лицата, получили разрешение и поставили надписи, съобразно чл.35 са
длъжни:
1. Да поддържат в изправност и добро естетическо състояние светлинните
реклами, рекламните надписи, изображенията по стените на сградите.

2. В срок от 15 дни, след настъпило изменение в съдържанието на надписа, да
извършат съответните промени.
3. До 15 дни след изтичане на разрешителния срок да премахнат поставените
надписи от фасадите на сградите, прилежащите територии и зелените площи.
Чл.38 /1/ Поставянето на агитационни изборни материали от регистрираните за
участие в съответните избори партии, коалиции и инициативни комитети се допуска
след депозиране в касата на общината на сума в размер на 50 лева.
/2/ Сумата се депозира не по-късно от 40 дни, преди датата на провеждане на
изборите.
/3/ Поставянето на изборни и агитационни материали се извършва само на
изрично определените за тази цел места.
/4/ Лицата по ал.1 са длъжни в срок от 15 дни след изборния ден да премахнат
всички поставени от тях агитационни материали.
/5/ При неизпълнение на задължението по ал.4, внесеният депозит не се
възстановява, а средствата се използват за почистване на агитационните материали.
Чл.39 /1/ Задължават се ръководителите на театри, кина, хотели, бани, обредни
домове, гробища и други обществени места да определят правила за вътрешния ред.
/2/ Задължават се посетителите на посочените в ал.1 места да спазват
установените правила за вътрешния ред.
РАЗДЕЛ VI
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ТРАНСПОРТ
Чл.40 /1/ Кметът на общината, съгласувано с полицията определя:
1. Улиците, по които се въвеждат забрани или ограничения за движение;
2. Зоните за паркиране на превозни средства, режима на паркиране и
временните места за паркиране при провеждане на масови прояви;
3. Местата за охраняеми паркинги, паркинги за спрени от движение превозни
средства и автомобилни гробища.
/2/ Режима и местата за паркиране по ал.1, т.2 се указват чрез поставянето на
съответните пътни знаци и маркировка.
/3/ Паркирането на превозни средства се извършва само на разрешените за тази
цел места.
/4/ Общинският съвет може да определя такси за паркиране в зоните по ал. 1, т.2.
Чл. 41 /1/ Забранява се:
1. Преминаването и паркирането на пътни превозни средства през и върху
детски площадки, алеи, паркови пространства и озеленени площи.
2. Паркиране на спрени от движение или разкомплектовани превозни средства
по улиците и тротоарите;
3. Поставянето на бариери, огради, вериги или други предмети и съоръжения
върху уличните платна и тротоари.
/2/ Нарушенията на забраната по ал.1, т.2 се установяват от определените от
кмета на общината длъжностни лица, със съдействието на полицейските органи.
Независимо от наложеното административно наказание, на собственика на превозното
средство се връчва предписание за преместването му в двуседмичен срок. При

неизпълнение на предписанието, което се установява чрез съставянето на констативен
акт, длъжностното лице издава заповед за вдигане и преместване на превозното
средство за сметка на собственика.
/3/ При нарушение на забраната по ал.1, т.3 поставените преградни съоръжения
се премахват от определените длъжностни лица за сметка на нарушителя.
Чл.42 /1/ Забранява се в превозните средства от градския транспорт:
1. Пътуване на лица със замърсено облекло;
2. Пътуване на лица в нетрезво състояние;
3. Консумацията на храни и напитки;
4. Провеждането на предизборна агитация под каквато и да е форма,
включително чрез разлепване на плакати и др. агитационни материали;
5. Тютюнопушенето, включително и от водачите, освен в случаите, когато
кабината на шофьора е конструктивно отделена от салона
6. Превоза в отделението за пътници на сандъци с резервни части и други
принадлежности на превозното средство, които пречат на возещите се граждани и
създават опасност от замърсяване.
7. Превоза на строителни материали, леснозапалими и взривоопасни товари,
животни, обемисти предмети и др., които застрашават или могат да застрашат живота
или здравето на гражданите или които замърсяват превозните средства или създават
неудобство на другите пътници.
/2/ Лица, които нарушават установените забрани, с изключение на водачите, се
свалят принудително от превозното средство от контролните органи, а при
необходимост – със съдействието на полицейските органи, като на същите се налага и
предвиденото административно наказание.
Чл.43 Забранява се форсирането на двигателите на автобусите и камионите, а
също така и продължителната работа на автобусите на празен ход в крайните спирки на
градския транспорт, както и домуването на автобуси и камиони в жилищни квартали и
комплекси, освен на организирани паркинги.
Чл.44 /1/ Задължават се превозвачите от градския транспорт, както и лицата,
извършващи таксиметров превоз на пътници да поддържат чистотата на превозните
средства.
/2/ Задължават се лицата по ал.1 да осигурят превоз в отоплени превозни
средства през зимния сезон.
Чл.45 /1/ Таксиметров превоз на пътници и товари се извършва след получаване
на разрешително от кмета на общината
/2/ При издаване на разрешително превозвачът получава холограмен стикер,
който е длъжен да залепи в десния долен ъгъл на предното стъкло на таксиметровия
автомобил.
/3/ Общественият превоз на пътници от определените стоянки съгласно
транспортната схема се извършва при заплащане на утвърдените на основание чл.21,
т.7 от ЗМСМА цени.
Чл.46 Превозните средства, обслужващи строителните обекти, могат да се
движат по забранените улици със строително разрешение, съгласувано със сектор
“КАТ”, след представяне на проект за организация на движение и маршрут, ако
строителството продължава повече от 6 /шест/ месеца.

РАЗДЕЛ VII
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ
Чл.47./изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово/1/Кметът на Община
Стамболово или упълномощени от него длъжностни лица осъществяват контрол
при отглеждането на животни за лични нужди в населените места.
/2/ /изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово Органите на РИОСВ и БАБХ
осъществяват контрол при отглеждането на селскостопански животни за промишлени
нужди извън регулационните граници на населените места.
Чл. 48. /изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово Максималния обем на
животновъдната дейност в едно лично стопанство е:
1. Две преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст;
2. Пет овце майки или кози майки с приплодите до 6 месечна възраст;
3. Две прасета за угояване;
4. Един брой еднокопитни и приплодите му до едногодишна възраст;
5. Десет зайкини с приплодите;
6. 30 възрастни птици;
7. 30 бройлера.
Чл. 49. /изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово Физическите, юридическите и
временно пребиваващите лица на територията на Община Стамболово са длъжни да:
1. Спазват регламентирания брой животни, в регулационните граници на населените
места;
2. Предотвратяват и ограничават замърсяването на околната среда от отглеждането
на животни;
3. запазват комфорта на живот на жителите на населените места.
Чл. 50. /1/ /изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово Собствениците на
селскостопански животни, птици и пчелни семейства са длъжни да опазват
здравето на животните и птиците и да предпазват хората от болести, както и да
опазват околната среда.
/2//изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово Във връзка с предотвратяване,
ограничаване и ликвидиране на болести, собствениците на селскостопански
животни, птици и пчелни семейства са длъжни да уведомят общинска
администрация и съответните държавни ветеринарномедицински органи за
заболявания по отглежданите от тях животни, както и в случай на смърт на
животно.
Чл. 51. / изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово/ Собствениците на
селскостопански животни и птици са длъжни сами да извозват отпадъците от
животновъдната дейност на определените от общинска администрация места.
Чл.52. изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово /Забранява се:
1.Отглеждането на селскостопански и диви животни и птици в жилищата, в
общите части на жилищните сгради.
2. Пашата на селскостопански животни в застроените части на населените места,
в парковете, градините и в района на вододайни зони.
3.Движението в населени места без придружител на селскостопански животни и
птици.

4. Изхвърляне на животински отпадъци в контейнерите и кофите за битови
отпадъци.
Чл. 53. изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово /За преустановяване на
горепосочените нарушения, Кмета на Община Стамболово може да издаде Заповед за
принудително преместване на животните отглеждани в нарушение на тази наредба
извън населените места, или тяхното премахване.
Чл. 54. /1/ изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово/ В личните стопанства,
намиращи се в населеното място се допуска завишаване броя на животните или
намаляне на отстоянията на селскостопанските сгради само при писмено съгласие на
всички съседи и кмета на населеното място.
/ 2/ изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово /При промяна в обстоятелствата,
процедурата за събиране на подписи се повтаря.
Чл. 55. /изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово /Минималните отстояния на
стопанските сгради са както следва:
1. От жилищна града в съседен парцел – 6 метра;
2. От регулационна линия със съседен парцел – 3 метра;
3. От жилищна сграда в съсобствен парцел – 6 метра
Чл.56. изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово /При изграждане или
реконструкция на сгради и постройки за отглеждане на селскостопански животни се
осигуряват следните условия:
1.Заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа с разрешение на
„ВиК” или в утаечна шахта, когато няма изградена канализация.
2. При сухо почистване на стопанските сгради в собствения парцел, оборската
тор се събира на точно определено място, отстоящо на не по – малко от 5 метра от
регулационната линия със съседен парел и се извозва своевременно от жилищната зона.
Чл.57. Отглеждането на пчелни семейства да става в съответствие с
разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна регистрация в
кметството.
Чл. 58. /1/ изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово/ Собствениците на
домашни животни са длъжни да почистват и хигиенизират редовно стопанските
постройки и дворните си места, като не допускат замърсяване на съседни имоти,
тротоарите, уличното платно и водоизточниците.
/2/ При дефекация на тротоари, улици и други места, собственикът на животното
е длъжен да почисти замърсеното място.
/3/ Умрелите животни и птици от помощните и личните стопанства се извозват
на екерисажна площадка или трупосъбирателна площадка, определена от кмета на
населеното място и съгласувана с междуведомствена комисия за обезвреждане на
странични животински продукти, на продукти, получени от тях и на
специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС.
Чл. 59. изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово /Не се разрешава клането на
животни в помощните и лични стопанства за търговия и снабдяване на обществени
заведения.
Чл. 60. / изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово /Не се разрешава
извършването на производствени и стопански дейности в жилищни сгради, при които
се получават – отпадъци, прах, газове, шум, вибрации, миризми и други наднормени
вредности, причиняващи дискомфорт на живущите.

Чл. 61. изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово /Площадките за животински
отпадъци и отпадъчните води от животновъдството не трябва да създават възможности
за отделяне на отровни и вредни вещества в атмосферния въздух и проникване на
същите в почвата и особено в подпочвените води.
Чл. 62. изм. и доп./с Решение № 115/31.05.2012 г.на ОбС – Стамболово/ Изискванията за
отглеждането на домашни кучета се извършва според разпоредбите на Наредба за
регистрирането и стопанисването на кучета на територията на Община Стамболово.
Чл.63. изм. и доп./с Решение № 167/23.10.2012 г.на ОбС – Стамболово Отглеждането на птици и
животни над определения брой в чл. 48, е разрешено извън регулационните граници на
населените места в община Стамболово само при спазване на следните отстояния от
населеното място както следва:
Категория животновъдни
обекти
Свинеферми
Говедовъдни и кравеферми
Овцеферми
Ферма за пилета (бройлери)
Угояване на гъски

Свинеферми
Говедовъдни и кравеферми
Овцеферми
Ферма за пилета (бройлери)

Кокошки носачки
Угояване на гъски

Зайцеферма

Говедовъдни и кравеферми
Овцеферми
Ферма за пилета (бройлери)

Кокошки носачки
Свинеферми
Угояване на гъски
Зайцеферма

Говедовъдни и кравеферми
Овцеферми
Ферма за пилета (бройлери)

Кокошки носачки

Брой животни
от 1 000 до 2 000 при затворено боксово
отглеждане с механизирано почистване
от 500 до 1 000
от 500 до 1 000
от 5 000 до 50 000
от 1 000 до 5 000

Необходимо минимално
разстояние до
населеното място
500 м.
500 м.
500 м.
500 м.
500 м.

от 500 до 1 000 бр. при затворено боксово
отглеждане с механизирано почистване
от 100 до 500
от 200 до 500
от 4 000 до 10 000 бр. (в затворени помещения
с механизирано хранене, водопой и поддържане
на микроклимата - вентилиране при запазване
на сухи подове)
от 1000 до 3000 бр.
от 500 до 1 000 бр. при затворено клетъчно
отглеждане с механизирано хранене, водопой и
вентилиране.
над 100

300 м.

от 50 до 100
от 100 до 200
от 2 000 до 4 000 бр. в затворени помещения
при
механизирано
хранене,
водопой
и
поддържане на микроклимата (вентилиране)
при запазване на сухи подове.
от 500 до 1000 бр.
от 100 до 500 броя свине при затворено боксово
отглеждане с механизирано почистване.
от 100 до 500
от 10 до 100

100 м.
100 м.
100 м.

от 10 до 50
от 50 до 100
до 2000 бр. при механизирано хранене, водопой
и поддържане на микроклимата (вентилиране)
при запазване на сухи подове
от 200 до 500 бр.

50 м.
50 м.
50 м.

300 м.
300 м.
300 м.

300 м.
300 м.

300 м.

100 м.
100 м.
100 м.
100 м.

50 м.

Свинеферми
Угояване на гъски

от 50 до 100 броя свине при затворено боксово
отглеждане с механизирано почистване.
до 100

50 м.
50 м.

РАЗДЕЛ VІІІ
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Поддържане на чистотата
Чл.64 /1/ Дейностите по поддържане на чистотата на територията на Община
Стамболово включват:
1. Почистване /метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки/;
2. Сметосъбиране и сметоизвозване;
3. Почистването на канализационните шахти и отоци на клозетни и помийни ями;
/2/ Дейностите по ал.1 се извършват от:
1. Лицата, на които са възложени посочените дейности от общината, съобразно
поетите от тях задължения по сключените с общината договори;
2. Ръководителите на учреждения, ведомства, обществени и стопански
организации на територията на общината, по отношение на производствените,
търговските, административните, складовите помещения, гаражи, паркинги,
кооперативни пазари, жп ареали, подлези, надлези, строителни площадки, фургони,
дъждоприемни шахти и други имоти, които управляват и стопанисват, както и
прилежащите на тях части от територии, зелени площи, тротоари и улични платна;
3. Юридическите лица – собственици, ползватели или наематели на имоти на
територията на населените места от общината, по отношение на тези имоти и
прилежащите на тях части от територии, зелени площи, тротоари и улични платна;
4. Председателите на домсъвети, по отношение на общите части на сградите,
дворовете, частите от вътрешно-кварталните пространства, съответно от терените на
жилищните комплекси, частите от тротоарите и уличните платна, прилежащи на
съответните имоти;
5. Физическите лица – собственици, ползватели или наематели на имоти на
територията на населените места от общината по отношение на тези имоти и
прилежащите им части от тротоарите и уличните платна.
/3/ Прилежащите тротоари, зелени площи, улични платна и др. се определят от
кмета на общината.
Чл.65 /1/ Лицата по чл.51, ал.2, т.2 – 5 са длъжни да осигурят:
1. Събирането и изхвърлянето в поставените за целта съдове или найлонови
торби за битова смет от жилищните, търговските, административните и производствени
помещения..
2. Поддържането чистотата на дворовете и прилежащите към тях тротоари и
междублокови пространства.
3. Почистването на снега от прилежащите тротоари, посипването им със сол и
пясък и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг;
4. Места за изтупване и простиране на дрехи;

5. Изграждането и поддържането в изправност на хигиенични отходни места и
помийни ями в неканализирани терени, по указание от органите на общината и
съгласувано със санитарните органи.
Чл. 66 Забранява се складирането на битови отпадъци и предмети в общите
части на жилищните сгради / тавани, подпокривни пространства, мазета, шахти и др./,
които се поддържат свободни и проходими.
Почистване
Чл.67 Почистването на дъждоприемните шахти и текущото поддържане се
извършва от “Стамболово” ЕООД, по определен план и график, съгласуван с общината.
Отпадъците от дъждоприемните шахти се извозват още същия ден.
Чл.68 /1/ При извършване на снегопочистване обработката с луга и пясъчни
смески на улиците и булевардите, по които се движи масовия градски транспорт, се
извършва с предимство.
/2/ Забранява се:
1. Складирането на сняг в района на кръстовищата срещу пешеходните пътеки.
2. Натрупването на сняг върху тротоарите без да се остави достатъчно място за
движение на пешеходците.
3. Натрупването и складирането на сняг в обсега на автобусните спирки и срещу
входовете на гаражите.
4. Складирането на сняг, обработен с пясък и сол на 2 метра в диаметър от
стволовете на дърветата, в разделителните ивици на улиците и зелените площи.
/3/ Уличните регули и решетки на дъждоприемните шахти се почистват от сняг и
лед, за да се осигури оттичане на водата от разтопения сняг при затопляне на времето.

Опазване на чистотата
Чл.69 Забранява се:
1. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни, избухливи и опасни
вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други, които могат да
повредят сметосъбирачните машини.
2. Преместването на съдовете за смет от определените им места.
3. Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места.
4. Запалването на сметта в съдовете за смет и площадките.
5. Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и други през
населените места, чрез транспортни средства, които не са оборудвани с брезенти,
мрежи, надлежно уплътнени и с почистена ходова част.
Чл.70 /1/ Забранява се:
1. Простирането пред прозорците, на балконите и терасите над нивото и извън
парапета откъм улиците, площадите, парковете в дните на официални празници и
международни прояви.
2. Измиването на балконите и терасите с течаща вода в жилищните блокове,
освен в часовете, определени от домсъветите.
3. Изтърсването и изтупването от балконите, терасите и прозорците, освен на
местата и през времето, определено с правилници за вътрешния ред на етажната
собственост.

4. Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, пред
жилищните блокове и междублоковите пространства, извън специално определените
места за приготвяне на зимнина.
5. Отвеждането на дим през прозорците, витрините и стените.
6. Изхвърлянето на пръст, строителни отпадъци и други материали на места
извън градските депа, без издадено разрешение от компетентните органи.
Чл.71 Забранява се рязането и цепенето на дърва на централните части на
населените места;
Чл.72 /1/ Собствениците на сгради са длъжни да ги поддържат в добро състояние
и добър външен и вътрешен вид.
/2/ Кметът на общината, със заповед задължава лицата, които не изпълняват
задължението по ал.1 да извършват в определен срок необходимите ремонти и други
дейности.
Опазване на чистотата при извършване на строително – ремонтни дейности
Чл. 73 /1/ Извършващите строително-ремонтни дейности лица са длъжни да
приберат незабавно разтоварени на уличното платно или на тротоарните площи
строителни материали.
/2/ След прибиране на строителните материали посочените в ал.1 лица са
длъжни да почистят замърсените площи и да отстрани евентуално нанесените им
повреди.
Чл. 74 /1/ Забранява се складирането на строителни и други материали и
приготвянето на варови, циментови и други разтвори по тротоарите и уличните платна.
/2/ По изключение, складиране на строителни материали и приготвяне и държане
на варови, циментови и други разтвори по тротоарите и уличните платна се допуска
след издадено строително разрешение и платено тротоарно право, при спазване на
установените нормативни изисквания и след съгласуване със сектор “КАТ-Пътна
полиция” и осигуряване на заграждане или на контейнер.
/3/ До 10 дни от изтичането на строителното разрешение, лицата по чл.60, ал.1 са
длъжни да почистят и възстановят тротоарните и улични площи.
Чл.75 /1/ Задължават се лицата, които извършват строително-ремонтни
дейности:
1. Да възстановяват незабавно разкопаните пътни, тротоарни настилки, зелени
площи и други, както и заетите от строителство площи;
2. Да извозват строителните отпадъци и земни маси още същия ден на
определените за целта места.
3. Да извършват за своя сметка всички възстановителни работи на нанесени
повреди на околната среда, произтекли от строителните работи и уведомяват затова
писмено Дирекция “Устройство на територията и техническо обслужване” на община
Стамболово, не по-късно от 3 дни след възстановяването.
/2/ Нарушените настилки се възстановяват по следния начин:
- за асфалтови пътни настилки: плътен асфалтобетон 6 см, несортиран трошен
камък 35 см. За площи по-големи от 30 м2 се изпълнява основната настилка на пътното
платно;
- за асфалтови тротоарни настилки: плътен асфалтобетон 6 см, несортиран трошен
камък 15 см;

- за тротоарни настилки по главната улична мрежа и улица с интензивно
пешеходно движение: плочки 4 см, вароциментов разтвор М 50 4 см, уплътнен пясък 3
см, уплътнен несортиран трошен камък 10 см;
- за тротоарни настилки по второстепенната улична мрежа: плочки 4 см,
вароциментов разтвор М 50 3 см, уплътнен пясък 10 см;
- за бетонни настилки: бетон клас В 75 15 см, пясък 3 см, несортиран трошен
камък 10 см;
- пластовете да бъдат уплътнявани през 20 см.
/3/ Лицата по ал. 1 са длъжни да оградят строителните обекти и площадки с
временни огради, върху елементите на които да са изписани фирмата на изпълнителя
на обекта,
неговия адрес и телефон, както и да поставят сигнализация и да
предприемат други обезопасителни мерки, съобразно изискванията на действащите
нормативни актови в областта на строителството.
Чл. 76 Забранява се отвеждането на води от строителните площадки и
бетоновите възли, автомивките на фирми, предприятия и организации към уличните
платна. Същите да се отвеждат в уличните дъждоприемни шахти или поливни ями,
след осигуряване на необходимите защити.
РАЗДЕЛ IX
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 77. /1/ Контролът по спазването и изпълнението на тази наредба се възлага
на кмета на община Стамболово и на началника на полицейски участък Стамболово и
на упълномощени от тях лица.
/2/ Установяването на нарушенията и налагането на предвидените в наредбата
административни наказания и принудителни мерки се извършва по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
Чл.78 /1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от контролните
органи, определени в чл.64, ал.1
/2/ Наказателните постановления за извършени нарушения се издават от кмета
на общината или от упълномощени от него лица.
Чл.80 /1/ На нарушителите на тази наредба се налага глоба или имуществена
санкция в размер до:
1. от 50 до 200 лева при първо нарушение.
2. от 200 до 500 лева при повторно нарушение.
/2/ За явно маловажни случаи на нарушение на Наредбата, установени при
извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу фиш глоба в
размер до 10 лева.
Чл. 81 /1/ Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които
са навършили 16 години и са могли да разберат свойството и значението на
извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
/2/ За административни нарушения, извършени от малолетни лица,
непълнолетни от 14 до 16 години и поставените под пълно запрещение, отговарят
съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали
извършването им.

/3/ За нарушения, установени при извършване на дейността на търговци,
учреждения и организации, отговарят ръководителите и длъжностните лица, които са
наредили или допуснали да бъдат извършени нарушенията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Тази Наредба се приема на основание чл.22 от ЗМСМА и отменя настоящата
Наредба №.1 за обществения ред на територията на община
§2 Наредбата е приета с Решение 28/ 25. 01. 2008 и влиза в сила от 01.02.2008 г. и се
разгласява чрез публикуване в местен вестник и на Интернет страницата на община
Стамболово: www.stambolovo.org.
§ 3. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява

от кмета на общината или определени от него лица.
§ . Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 177 /14.11.2008 г.
на Общинска съвет – Стамболово. Изм. и доп. с Решение № 115/31.05.2012 г. на
Общинска съвет – Стамболово. Изм. и доп. с Решение № 167/23.10.2012 г. на
Общинска съвет – Стамболово.Изм. и доп. с Решение № 585/06.08.2015 г. на
общински съвет – Стамболово. Изм. и доп.с Решение №287 от 23.04.2019 г. на
АС– Хасково.

Председател на ОбС
Стамболово:……………….
/ Себахтин Халил /

