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О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т - В Ъ Р Б И Ц А 

 
 
 
 

Н   А   Р   Е   Д   Б   А 

№1 

 

за поддържане  и опазване на обществения ред 
 
 
 
       Чл.1 С тази Наредба се уреждат задълженията на 
гражданите, частните и държавни фирми, предприятията , 
държавните органи и обществени организации за осигуряване на 
обществения ред, поддържане чистотата по улиците, 
площадите, парковете и лесопарковете в гр.Върбица и селата в 
Общината, както в Курортния комплекс ”Върбица” и зоните за 
курортни нужди около населените места. 
 
 

Р   А   З   Д   Е   Л     І 

Осигуряване и опазване на обществения ред 
 
        Чл.2 За осигуряване на условия за спокойно обитаване, 

труд и отдих на гражданите в населените места се забранява: 
            1. Шумно каране, товарене и разтоварване на превозни 
средства. 
            2. Шумно озвучаване с радиоприемници, касетофони и 
други уредби на обществени места. 
            3. Свиренето на оркестри и ползването на усилвателни 
уредби в частни и обществени заведения и в близост до 
жилищата на открити терени от 22.00 часа до 6.00 часа 
сутринта. 
            4. Вдигането на шум по каквито и да било причини по 
улиците, площадите и др.обществени места от 22.00 часа до 
6.00 часа сутринта, а в жилищните блокове от 14.00 до 16.00 
часа и от 22.00 часа до 6.00 часа сутринта.  
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            5.През времето от 22.00 часа до 6.00 часа сутринта се 
забранява създаването на шум. За тържества при сключване на 
граждански брак, рожденни дни и др.чествания предварително 
се уведомява Общинска администрация в гр.Върбица,а в селата 
кмета. 
            6. Непристойното поведение и действия, сбивания и 
скандали оронващи достойнството и засягащи честта на 
гражданите. 
            7. Явяването на обществени места на лице в нетрезво 
състояние. Такива лица не се обслужват в търговските обекти, 
заведенията за обществено хранене, учрежденията и 
обществените институции. 
            8. Разлепването и монтирането на агитационни, 
рекламни и други материали/афиши, плакати, некролози /по 
оградни стени, фасади, цокли, фургони, стълбове, дървета, 
автоспирки и др./ извън определените за това места от 
Общинска администрация. Приложение №1/Да се представи от 
Общинска администрация за Върбица и кметствата/. 
            9. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни 
агитационни материали и др. подобни поставени на 
определените за тази цел места. 
            10. Писането и драскането на думи, текстове и знаци по 
фасадите на сгради, паметници, огради,обществени сгради и др. 
            11. По улици, площади, паркове, училища, питейни 
заведения и други обществени места употребата на 
пневматично и газово оръжие, пиротехнически средства, 
арбалети, лъкове , прашки и хвърлянето на предмети, както и 
други опасни игри. Пиротехнически средства могат да се 
употребяват само на новогодишните празници за времето от 
22.00 часа на 31 декември до 02.00 часа на 1 януари. 
        Чл.3 /1/ Домашни животни могат да се отглеждат в 
населени места при строго спазване на санитарно-хигиенните 
изисквания. 
 /2/  Забранява се отглеждането на животни на по-малко от 
3 м. разстояние от жилищните сгради на съседи, застроени на 
имотните граници. 
 /3/ Собствениците на умрели животни са длъжни да 
предават труповете им на екарисажа, съобразно изискванията 
на органите на ДВСК. 
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        Чл.4 Ловни, декоративни и служебни кучета могат да се 
отглеждат от граждани и предприятия, като задължително се 
регистрират в кметствата, извършат се всички имунно-
профилактични мероприятия и се заплащат задължително такси 
определени с нормативен документ. 
        Чл.5 Не се разрешава извеждането на обществени места на 
кучета без повод, а за служебните и ловните кучета без 
намордник и свободното им пускане. 
        Чл.6 Забранява се  пашата, свободното и безстопанствено 
пускане на животни по улици,детски площадки и паркове в т.ч. и 
гробищни на територията на общината. В гр. Върбица и селата 
животните могат да се движат само по определени улици при 
отвеждането и връщането им от паша. Улиците се определят 
със заповед на кмета на общината по предложение на кметовете 
на кметства. 
        Чл.7 Забранява се: 

1. Паркирането и преминаването на автомобили по 
тротоари, зелени площи и банкети. 

2. Прекопаването на улици, площади, зелени площи и др. 
без разрешението на Общинска администрация и КАТ. 
Прекопаните места се възстановяват в първоначалния 
им вид в определения от Общинска администрация 
срок за сметка на инвеститора. 

3. Паркирането на МПС зад Административната сграда 
на общината без пропуск. 

 
         Чл.8 Повредите по уличните платна и тротоарите, с които 
се застрашава сигурността на движението незабавно се 
обезопасяват с необходимата сигнализация и се отстранява 
спешно от извършителите. 
         Чл.9 При отваряне на тротоарни и улични шахти се 
обезопасява чрез ограждане и съответна сигнализация от лица 
или организацията, които са ги отворили. 
        Чл.10 Забранява се: 
             1. Отварянето и ремонтирането на обществените водни, 
електрически, технически ,спортни и др. съоражения и 
инсталации от лица, които не са натоварени с тази дейност. 
             2. Открито полагане на всякакъв вид кабели по тротоари, 
пътни платна и дървета. 
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         Чл.11 Забранява се разрушаването и премахването на 
предпазни огради и съоражения по строителни обекти, както  
преминаването и влизането на външни лица. 
          Чл.12 Поставянето на павилиони, подвижни търговски 
обекти, стрелбища и др.забавни игри на тротоарите на общината 
се извършва след разрешение на Общинска администрация и 
кметствата по установен ред с предварително разработен 
силуетен план. 
           Чл.13 Разрешава се разносна търговия на вестници, 
списания, цветя, плодове и зеленчуци на определените от 
Общинска администрация места след заплащане на тротоарно 
право. 
              1. Амбулантна търговия може да се извършва на пазари 
регламентирани от общината. 
              2. Забранява се открито предлагане, излагане на показ 
на порнографски материали и хазартни игри на обществени 
места. 
          Чл.14 Отговорниците и управителите на магазини,обекти 
за обществено хранене,  заведения, павилиони, фургони и др.се 
задължават: 
            1. Да регистрират предмет на дейност и работно време в 
Общинска администрация. 
            2. Да поставят на видно място в заведението документи 
разрешаващи съответната дейност. 
      Чл.15 Забранява се: 
/1/. На притежателите на частни заведения,управителите на 
заведения за обществено хранене и магазините продажбата на 
спиртни напитки и цигари на лица под 18 години. 
/2/.  Движението и пребиваването на лица до 14 години след 
22,00 часа на обществени места без родител или пълнолетно 
дееспособно лице за придружител. 
/3/. Забранява се посещението от малолетни и непълнолетни в 
зали за игра на хазарт. 
/4/.  Посещението в питейни и увеселителни заведения след 
22,00 часа от лица до 18 години. Собствениците /отговорниците/ 
на обекти са длъжни да поставят надписи с горните забрани. 
      Чл.15 а. Организаторите на масови публични мероприятия и 
обществени забави се задължават в двудневен срок преди 
провежданито им да изискат разрешение от Общинска 
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администрация, а за селата кметовете на населени места и 
уведомят РПУ за характера и взетите мерки за охраната им. 
      Чл.15 б. Забранява се всякакъв вид търговия от амбулантни 
търговци в района на училищата в общината. 
 
 

 

 

Р   А   З   Д   Е   Л     ІІ 
 

Поддържане на чистотата,приветливия и естетичен вид на 

населените места на територията на общината 
 

       Чл.16.Ръководителите на ведомства, предприятия, учрежде- 
ния, фирми, организации, читалища, заведения за обществено 
хранене, магазини, павилиони, собственици и наематели на 

жилищни сгради или парцели и гражданите на общината са 

длъжни: 
            1. Да поддържат в приличен вид сградите и дворовете, в 
които живеят или са им предоставени за ползване. 
            2. Да се грижат за редовно боядисване ,пребоядисване и 
освежаване на външната фасада на сградите и оградите. 
            3. Да изхвърлят сметта на определените за това места и 
недопускат разпиляване на отпадъци по тротоарите и улиците. 
            4. Да не допускат поставянето в съдовете за смет на 
горивни и избухливи вещества, твърди обемисти предмети, 
течности, строителни, стъклени, метални отпадъци, умрели 
животни, изпражнение от животни, които могат да повредят 
сметосъбирачните машини и съдовете за смет. 

  5. Изгарянето на сметта в съдовете за смет. 
            6. Да осигуряват почистване на тротоарите, улиците, 
паркингите, детските и спортни площадки и поддържането на 
зелените площи чрез окопаване, плевене и косене. 
           7. Да не допускат изливането на нечисти води по улиците, 
площадите, зелените площи и реките, миенето на магазини, 
заведения,  жилищни сгради и автомобили. 
           8. При паднал сняг или заледяване да почистват и 
опесъчанат тротоарите и улиците, както и да отстраняват 
ледени висулки по стрехите. 
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      Чл.17 При извършване ремонт, водоснабдителна, подземно-
телефонна и електрическа мрежа, веднага извършващите 
ремонта да възстановят уличното и тротоарно петно и изхвърлят 
ненужната пръст и други строителни материали. 
    Чл.18 В селищата без канализация стопаните изграждат в 
дворовете си септични ями и тоалетни, съгласно хигиенните 
изисквания и ЗУТ, които следва да поддържат в добър вид. 
    Чл.19./1/ Кметовете на кметства и кметските наместници 
недопускат изхвърлянето на отпадъци в селските сметищата.  
    Чл.19./2/ Кметовете на кметства и кметските наместници 
следят и недопускат  образуването на незаконни сметища . 
    Чл.19./3/ Забранява се изхвърлянето на отпадъци от всякакъв 
вид в ДТБО – Върбица. 
    Чл.20. /1/Забранява се оставянето на стоки ,амбалажи, дърва 
за огрев и строителни материали по площадите, тротоарите, 
зелените площи и други обществени места, за не-повече от 15 
дни за лични нужди.    
Чл.20. /2/Забранява се извършването на  претоварване на 
дървен материал без разрешение  на тротоари, пътища и други   
места. 
    Чл.21 Забранява се приготвянето на бетонови, варови и други 
разтвори по тротоарите, уличните платна и зелените площи. 
    Чл.22 Лица и организации, които съборят сграда се 
задължават да разчистят незабавно терена и извозят 
отпадъците от събарянето на съгласувано с Общинска 
администрация  гр.Върбица место. 
    Чл. 22 а. Изкупуването на вторичните суровини да става само 
в пунктовете, лицензирани по Наредба за реда за извършване 
на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. 
Нарушителите се наказват по чл. 32 от ЗАНН. 
    Чл.22 б. Забранява се движението на превозни средства 
теглени от животинска тяга без престилка по централната улица 
на гр.Върбица. 
    Чл.22в. Забранява се  съхранението на ИУМПС /излезли от 
употреба моторни превозни средства/ на зелените площи, 
уличните платна и тротоарите. 
    Чл.22г Забранява се паркирането на товани автомобили и 
селскостопанска техника по улиците в населените места. 
    Чл.22д Забранява се спирането на МПС по начин, който биха 
попречили на дейностите по сметосъбиране и снегопичистване.    
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    Чл.23 Забранява се движението на верижни машини по 
асфалтирани улици и шосета в града и селата на общината. 
    Чл.24 Забранява се преместването и увреждането на пътната 
сигнализация. 
    Чл.25 Забранява се повреждането и замърсяването на 
автобусните спирки. 
    Чл.26  Забранява се местенето и увреждането на съдовете за 
домашна смет от определените им места от Общинска 
администрация. 
 

Р   А   З   Д   Е   Л      ІІІ 
 

Поддържане и опазване на зелените площи и съораженията 

в тях на територията на общината и КК”Върбица” 
 

    Чл.27 В градините, парковете и в КК”Върбица”се забранява: 
          1.Отсичането, кастренето и повреждането на дърветата и 
храстите. 
          2.Безразборно косене на тревни площи, късането на 
цветя, чупенето на клони от дърветата и храстите засадени в 
зелените площи, брането на липов цвят и семена. 
         3. Повреждането на паметници, чешми, фонтани, пейки, 
беседки, заслони, навеси, осветителни тела, съоражения за игра 
на децата,сгради,табелки и др. 
         4. Разместването на пейки от местата им. 
         5. Хвърлянето на отпадъци в алеите, площадките,тревните 
масиви и в района на курортния комплекс. 
         6. Замърсяването на водоизточниците и вододайните зони. 
         7. Разравянето и повреждането на настилките по зелените 
площадки. 
          8. Преминаването на превозни средства освен на 
определените за тази цел места. 
          9. Паркиране на моторни и др.превозни средства по 
алеите,площадките и тревните площи. 
       10. Драскането, писането и поставяне на знаци по 
дърветата, пейките и други съоражения. 
       11. Паленето на огън и хвърлянето на незагасени цигари и 
кибритени клечки освен на определените за тази цел места. 
       12. Поставянето на палатки с цел пренощуване. 
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       13. Увреждането на дърветата и храстите чрез коване на 
гвоздеи, поставяне на метални, дървени и др.предмети и др. 
       14 .Изкопаването и събирането на чим и хумосна почва. 
       15. Отъпкването на тревните площи. 
  Чл.28 Отсичането на дълготрайни декоративни дървета и 
вековни дървета с историческо значение в недвижими имоти на 
държавата, общината, кооперациите и селскостопанските земи 
може да става само с разрешение на Общинска администрация, 
при спазване на законните разпоредби. 
  Чл.29 В личните дворове и имоти на гражданите без 
разрешение на Общинска администрация да не се отсичат 
следните дървесни видове: липа, орех, топола, бреза, ясен и 
всички видове иглолистни дървета. 
  Чл.30 Спортните игри, състезания и други мероприятия в 
КК”Върбица”се устройват след предварително разрешение на 
Общинска администрация. 
  Чл.31 Разкопаването на зелените площи, градини и паркове 
във връзка с прокарване на водопроводи, канали, кабели и др.се 
извършва след предварително разрешение на Общинска 
администрация, като наново се възстановят от инвеститора. 
  Чл.32 Забранява се увреждането и замърсяването със земни 
маси, твърди и течни отпадъци, химикали и вредни вещества на 
почвата. 
  Чл.33 Забранява се замърсяването с отпадъци, вредни 
вещества на водоеми, водни течения, реки, дерета и терените 
около тях. 
  Чл.34 Забранява се изгарянето на отпадъци и отровни 
вещества, които замърсяват въздуха. 
  Чл.35.Забранява се пашата и отглеждането на домашни 
животни в КК”Върбица”. 
 
 

Р   А   З   Д   Е   Л      ІV 
 

Контрол и административни разпоредби 

 
   Чл.36./1/ Контролът по спазване на Наредбата се възлага на 
кмета на общината, кметовете на кметства,кметските 
наместници, РУП и органите на РЗИ. 
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          /2/ Кметът на общината може да възложи задълженията си 
по осъществяване на контрола на определени от него 
длъжностни лица. 
     Чл.37/1/ На нарушителите на Наредбата се налагат 
наказания съгласно чл.22/4/ от ЗМСМА-глоба в размер от 20 до 
5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица – 
имуществена санкция от 40 до 10 000 лв. 
            /2/ При повторно нарушение,нарушителите могат да 
бъдат временно лишавани от правото да упражняват 
съответната професия или дейност за срок от 3 месеца до 1 
година. 
    Чл.38 За контролиране нарушенията се съставят актове от 
контролните органи или упълномощени от кмета длъжностни 
лица, въз основа на които се издават наказателни 
постановления от кмета на общината. 
   Чл.39 За нарушения,извършени при осъществяване дейността 
на предприятия, фирми, организации отговарят работниците и 
служителите, които са ги извършили, както и ръководителите 
които са наредили или допуснали. 
    Чл.40 Обжалването и изпълнението на наказателните 
постановления става по реда определен от ЗАНН. 
 

Заключителни разпоредби 
 
Измененията и допълненията са приети  с Решение №4 
Протокол № 8 от 19.12.2013.г. и влизат в сила след 14 дни от 
датата на приемането й. 
 
   


