Препис!

НАРЕДБА
№1
за поддържане и опазване на обществения ред,
имуществото, чистотата и околната среда на
територията на Община "Тунджа" – Ямбол

Ямбол, 2004 година
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ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Наредбата има за цел да регламентира опазването на обществения ред
и спокойствието на гражданите, чистотата и приветливия вид на населените
места и създаването на някои общи условия относно търговията и обществените
заведения.
Чл.2. Наредбата има действие и е задължителна за:
1.всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на
общината;
2.собственици и наематели на жилищни или други имоти;
3.ръководствата на фирми, учреждения, организации и лица развиващи
търговска, стопанска и други видове дейност.
Чл.З. Наредбата действа на територията на Община “Тунджа”.
Чл.4. С настоящата Наредба се уреждат обществени отношения, неуредени
изрично от други законови и подзаконови нормативни актове.
ГЛАВА ВТОРА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
И СПОКОЙСТВИЕ
Чл.5. За осигуряването на обществения ред се забранява:
1.пеенето на неприлични песни, скандално и непристойно поведение в
заведения, транспортни средства и други обществени места;
2.(Изм.сРеш.№609/29.05.2018г.,Отм.сРеш.№641/28.06.2018г.,)нарушава
не спокойствието и нощната почивка на гражданите чрез викане, пеене, свирене
и създаване на шум по друг начин за времето от 22.00 ч.до 06.00 часа;
3.(Изм.сРеш.№609/29.05.2018г.,Отм.сРеш.№641/28.06.2018г.,Изм. и доп. с
Реш.№658/31.07.2018 г., обявена за нищожна с Реш. №165/11.07.2019 г. на ЯАС,
оставено в сила с Реш. № 11456/03.09.2020 г. на ВАС)
3а.(Нова с Реш. №658/31.07.2018 г., обявена за нищожна с Реш.
№165/11.07.2019 г. на ЯАС, оставено в сила с Реш. № 11456/03.09.2020 г. на
ВАС )
4.ползването на взривоопасни смеси, пиротихнически изделия, стрелби
на обществени места;
5.поставянето по балкони и прозорци на недобре закрепени сандъчета,
саксии и други вещи, които представляват опасност за минаващите граждани;
6.спането по пейките в парковите и градините и други обществени места;
7.използването на прашки, стрели и други опасни игри, хвърлянето на
камъни и други предмети, които нарушават спокойствието на гражданите и
създават опасност за здравето им или причиняват щети;
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8.продажбата и рекламата на вестници, списания и друга литература и
артикули с религиозно и порнографско съдържание по улиците и други
публични места;
9.употребата на алкохолни напитки по улиците, площадите, парковете,
зелените площи и други обществени места;
10.къпането и плуването във всички водни площи на територията на
общината с изключение на определените за това места;
11.излагането на фотоси, картини и други визуални изображения с
неподходящо за деца съдържание в търговски обекти, на автоспирки и други
обществени места.
Чл.6. (Отменен с Наредба за реда и условията за извършване на
търговска дейност на територията на община „Тунджа”, приета с Реш.
№345 от Протокол №30/22.02.2006 г.)
Чл.7.(1) Забранява се продажбата на цигари и алкохол на лица до 18
години, както и допускането им в заведения за хазартни игри.
(2) (Отменен с Решение № 37 от Протокол № 4/22.12.2015 г.)
(3) Забранява се продажбата и сервирането на алкохол на лица в
нетрезво състояние.
Чл.8. Забранява се провеждане на гроздобер, извън дните определени от
кмета на общината съобразно състоянието на реколтата и зрелостта на гроздето.
Чл.9. Забранява се нощуването извън населените места на открито или в
нежилищни помещения на лица, които нямат писмено разрешение на кмета на
кметството или кметския наместник.
Чл.10.(1) Инициаторите и организаторите на масови прояви на публични
места, за които с друг нормативен акт не е предвиден специален ред, са длъжни
писмено да уведомят кмета на кметството или кметския наместник за деня и
началния час, времетраенето и характера на събирането, както и за очакваната
му масовост и взетите мерки за опазването на чистотата и обществения ред.
(2) Уведомлението по ал.1 се прави най-малко три дни преди деня на
събирането, а по изключение - 24 часа преди започването му.
ГЛАВА ТРЕТА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
И СОБСТВЕНОСТТА
Чл.11. Забранява се:
1.писането, драскането и рисуването по стените на държавни,
общински, частни и други имоти;
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2.лепенето на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, нагледни
агитационни материали и други по сгради, стени, витрини, огради и други
имоти общинска собственост, извън определените за целта места, както и по
дърветата и стълбовете за улично осветление и автоспирки;
3.унищожаването и повреждането на реклами, нагледни материали,
политическа украса, знамена, плакати и др., поставени на определените за тази
цел
места;
4.замърсяването и повреждането на паметниците и другите културни и
декоративни елементи, изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците
на културата и паметни плочи, физическото посегателство върху тях, както и
оскверняването им;
5.влизането без разрешение в охраняваните и забранени места,
вододайни зони и др;
6.преминаването на МПС и ППС с животинска тяга през паркове,
градини, тротоари, детски площадки и зелени площи;
7.ремонтирането на машини, агрегати и стопански инвентар на
площади, тротоари и места за отдих.
Чл.12.При използване на обществения транспорт се забранява:
1.пушенето, употребата на алкохол и хвърлянето на хранителни и
други
отпадъци;
2.викането, свиренето, пеенето и други действия, нарушаващи
спокойствието на останалите пътници и на водачите на МПС;
3.превоз на запалителни течности, газови бутилки и животни, с
изключение на кучета водачи.
Чл.13. (1) Забранява се пускането и пашата на животни по площади,
паркове и други обществени места.
(2) Забранява се преминаването на стадата добитък и събирането им
извън утвърдените от кмета на кметството или кметския наместник места и
маршрути.
(З) Стопаните са длъжни да превеждат по утвърдения основен маршрут
добитъка си до и от сборния пункт, като осигурят безопасното му движение по
улиците и не допускат преминаване през свободните и затревените площи. За
превеждане на добитъка от и до личния двор до и от основния маршрут се
използва най-прекия път, като движението е по уличното платно.
(4) (Изм. Решение №255 от Протокол №23/27.07.05 год.) Стопаните и
собствениците са длъжни да регистрират своите кучета в кметството на
населеното място.
(5) (Нова с Решение №255 от Протокол №23/27.07.05 год.) Забранява се
извеждането на кучета от дребните породи без каишка и повод; а за средните и
едри породи – без каишка, повод и намордник.
(6) (Нова с Решение №255 от Протокол №23/27.07.05 год.) Служебните,
ловните и овчарските кучета се извеждат и използват съгласно тяхното
предназначение и изисквания за съответната дейност.
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(7) (Нова с Решение №255 от Протокол №23/27.07.05 год.) Забранява се
влизането с кучета в детски, здравни, учебни и други обществени сгради и
учреждения, както и в магазини и заведения за обществено хранене.
(8) (Нова с Решение №255 от Протокол №23/27.07.05 год.) Забранява се
пускането на кучета на обществени места - площади, паркове, затревени площи;
места за отдих и спорт; до сметища, кланици, млекопунктове; както и до места,
предназначени за събирания и чествания.
Чл.14. (1) Забранява се завземането под какъвто и да е предлог на сектори
или части от общински терени, пътища, пътеки, граници между имоти, кариери
и други земни и водни площи, включително и тези, които обслужват имоти или
служат за преминаване.
(2) Забранява се разкопаването на общински терени и изземването на
инертни материали без разрешение от общината.
Чл.15. Забранява се в градините, парковете и уличните зелени площи,
дворовете на учебните заведения и други обществени места:
1.късането на цветя, чупенето, отсичането и повреждането на дървета,
храсти и други насаждения;
2.косенето на трева без специално разрешение за това;
3.убиването на птици и унищожаването на техните яйца;
4.събарянето, повреждането и разместването на табелки и пътни знаци,
пейки, съоръжения и кошчета за улична смет, поставени на обществени места;
5.повреждането: на пътните, тротоарните, градинските и паркови
настилки и съоръжения; на телефонните апарати, съоръжения и кабини; на
заслоните на спирките на обществения транспорт; на обществените чешми;
уличните хидранти;уличните и парковите осветителни тела и съоръжения; на
афишните съоръжения и площи; на обществените тоалетни, сгради и огради; на
противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, светофари,
ограждения, съоръжения, превозни средства, както и на други елементи от
обществената инфраструктура;
6.ползването на съоръженията по детските площадки от лица над 14годишна възраст.
Чл.16. Забранява се в обществени територии паленето на огън и
създаването на предпоставки за пожари.
Чл.17. Забранява се оставянето на бракувани и спрени от движение МПС,
негодни машини, технически съоръжения и селскостопански инвентар на
уличните платна, тротоарите и свободните общински площи.
Чл.18. Забранява се извършване на ремонтни и други действия върху
съоръженията на техническата инфраструктура (транспортна, енергийна,
водоснабдителна, канализационна, съобщителна и др.) и инженерно - защитната
система от други лица, освен определените за това по длъжност.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОПАЗВАНЕ И ПОДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
И ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл.19. Забраняват се действия и прояви, с които се замърсяват улици,
тротоари, площадки, паркове, зелени площи и други обществени територии.
Чл.20. Забранява се:
1.ползването на лечебни растения в земите, водите и водните обекти –
общинска собственост, в поземления фонд и в населените места без
позволително от Кмета на общината;
2.паркирането и преминаването на МПС в благоустроените зелени
площи – общинска собственост;
3.замърсяването на чешми, извори, отводнителни и други водни площи,
корекция на коритата на реките и отклоняване на водите им;
4.преграждането на дерета, кариери и други подобни с баражи или
насипи. Малки вади могат да се правят само за напояване на отделни парцели,
ако не се увреждат други имоти;
5.миенето по реки, дерета и язовири на ППС и селскостопанска техника,
използвана за пръскане на селскостопански посеви с препарати за растителна
защита и други отрови.
Чл.21. Забранява се:
1.изхвърлянето на смет извън определените за това места;
2.изхвърлянето на огненоопасни, взривоопасни, отровни и токсични
отпадъци в поречията на реки, дерета, водоеми, кариери и др;
3.изгарянето на смет в контейнерите и кофите за смет;
4.изхвърлянето на животински и растителни отпадъци, изкопни маси,
строителни отпадъци на тротоарите, улиците, площадите, край деретата, по
зелените площи, пасища, ниви, канали, трайни и горски насаждения и др.освен
на определените за това места;
5.загробването на животински трупове, кости и конфискати, освен на
определените за това места;
6.изхвърлянето на промишлени отпадъци, извън определените депа за
промишлени отпадъци;
7.смяна на масла и замърсявания, предизвикани от ремонтиране на
МПС, извън определените за това места;
8.изливането в канализацията на химически агресивни, отровни и
биологически вредни вещества и нефтопродукти;
9.заустване на непречистени отпадни води в реки, язовири, кладенци,
канали, дерета и др;
10.изливането на нечисти битови и промишлени води по уличните
платна, тротоарите, вътрешнокварталните пространства и използването на
открити помийни ями;
11.струпването на обработен с луга сняг в непосредствена близост до
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стволовете на дърветата;
12.отглеждането на животни, птици или пчели, несъобразено с
хигиенните изисквания, определени от специализираните общински служби;
13.депонирането на вредни отпадъци и опасни за здравето вещества на
територията на общината;
14.миенето и ремонта на превозни средства, водещи до замърсяване с
петролни и други продукти на улици, тротоари, места за отдих, поречия на реки
и
язовири;
15.прането с перилни препарати в естествени водоизточници или
язовири.
Чл.22. Задължават се ръководителите на предприятията, учрежденията,
организациите, търговските обекти, собствениците и наемателите на сгради да
отстраняват снега по тротоарите след наваляването, както и ледените висулки и
опасните натрупвания от снега.
Чл.23.(1) Ползуването на тротоари, улични платна и свободни обществени
места за строителни площадки се разрешава по реда на ЗУТ, когато същите не
могат да се организират в дворните места, в които се извършва строежа.
(2) 3адължават се строителните организации и собствениците на
сгради:
1.да складират, товарят и разтоварват строителните материали земни
маси и отпадъци в определените площадки, а при ремонт - само в
определените от кмета на кметството или кметския наместник места;
2.да изхвърлят строителни материали и отпадъци само на определените
места;
Чл.24. 3абранява се организациите, предприятията, собствениците на
сгради и други лица да разкопават или повреждат тротоарите и уличните
настилки, да вадят тротоарни плочки и други материали за каквито и да било
цели без разрешение по реда на ЗУТ.
Чл.25. Задължават се ръководителите на предприятията, учрежденията,
организациите, търговските обекти, собствениците и наемателите на сгради:
1. да осигуряват образцова чистота в сградите и обектите около тях;
2. да извършват редовно почистване пред и около сградите;
3. натрупването на тор и други гниещи вещества в частните дворове да
се извършва в специални ями и площадки, разположени на разтояние повече от
3м от имотната граница;
4. да полагат грижи за посадените на улицата зеленина и дръвчета пред
сградите;
Чл.26. Задължават се гражданите да почистват местата за отдих и почивка
преди тяхното напускане.
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ГЛАВА ПЕТА
(нова с Реш. №175 от Протокол №13/30.09.2008 г.)
РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АМБУЛАНТНА
ТЪРГОВИЯ
Чл.27. Амбулантна търговия е търговията на дребно на публични места,
определени от общината (улици, площади, панаири и други подобни),
извършвана:
1.във и от превозни средства;
2.на сергии, маси и други подобни.
Чл.28. За извършване на амбулантна търговия на територията на община
“Тунджа” се издава разрешително от кмета на общината.
Чл.29. За издаване на разрешително за амбулантна търговия на открито се
представят следните документи:
1. молба;
2. документ за регистрация на лицето ЗТР или друг, определен от закона
ред;
3. копие от карта БУЛСТАТ;
4. необходими други разрешения.
Чл.30. (1) Издаденото разрешение за амбулантна търговия е за срок от 6
месеца. За ползване на място се заплащат дължимите такси по ЗМДТ в размер,
утвърден от Общински съвет на община “Тунджа” в съответното населено
място.
(2) В разрешението задължително се посочват следните данни:
- фирмата или наименованието на лицето, осъществяващо
дейността;
- лицето, което го представлява;
- мястото и вида на съоръжението;
- вида на стоките, с които ще се търгува;
- площта, която заема съоръжението.
(3) Разрешителното за търговска дейност се съхранява от лицето,
работещо на обекта.
Чл. 31. Задължават се лицата при извършване на амбулантна търговия на
открито:
1. да извършват дейността на определеното за целта място;
2. да разполагат работните съоръжения така, че да не затрудняват
пътникопотока и безопасността на движението.
ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
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Чл.32. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен
от Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.33. За административни нарушения, извършени при осъществяване на
дейности на предприятия, организации и учреждения отговарят както
служителите и работниците извършили деянието, така и ръководителите, които
са наредили или допуснали нарушението.
Чл.34. (1) ( Обявена за нищожна с Реш. №165/11.07.2019 г. на ЯАС,
оставено в сила с Реш. № 11456/03.09.2020 г. на ВАС )
(2) ( Обявена за нищожна с Реш. №165/11.07.2019 г. на ЯАС,
оставено в сила с Реш. № 11456/03.09.2020 г. на ВАС )
(3)Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок след
влизане в сила на наказателно постановление, с което е наложено наказание за
същото нарушение.
Чл.35. Който откаже да представи документи или по какъвто и да е начин
осуети извършването на проверка от контролните органи по тази Наредба, се
наказва с глоба от 100 до 300 лева.
Чл.36.(1)За явно маловажни случаи на административни нарушения,
установени при извършването им, контролните органи налагат на място, срещу
квитанция, глоба в размер до 10 лева.
(2) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати
глобата, за нарушението се съставя акт по реда на ЗАНН.
Чл.37.(1) Административно - наказателното производство се осъществява
по реда на ЗАНН, като актовете за установяване на административно нарушение
се съставят от кмета на кметството, кметския наместник, длъжностни лица от
администрацията на общината и полицейски служители на РПУ "Тунджа".
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.
(3) В изпълнение на своите правомощия, Кметът на общината издава
писмени предписания и заповеди.
Чл.3.Кметовете и кметските наместници осъществяват контрола по
изпълнението на тази Наредба.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1./1/ Лице, което е извършило нарушение на тази Наредба е длъжно да
премахне последствията от причинените вреди на общинско имущество и да
възстанови фактическото положение в тридневен срок.
/2/ Лице, което не изпълни задължението си по предходната алинея,
се наказва с глоба в размер по чл.34.
§ 2.По смисъла на чл.6 на тази Наредба “търговски обект” е: магазини за
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търговия с хранителни и нехранителни стоки, заведения за хранене и
развлечения, хотели и други места за настаняване,работилници,ателиета и други
обекти за извършване на услуги, павилиони, будки, каравани, складове за
търговия на едро, аптеки, книжарници, бензиностанции и др.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. В Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за
поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и
рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на
територията на Община “Тунджа”. чл.13 се изменя както следва:
“Поставяне на преместваеми обекти по чл.5, ал.1, т.1, б.”б”, “в”, “г” и “д”
се извършва по реда на чл.29 от Наредбата за поддържане и опазване на
обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на
Община “Тунджа” – Ямбол.
§ 4.Тази Наредба се издава на основание чл.22, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.65 от Закона за защита
на потребителите и за правилата за търговия, чл.8 от Закона за нормативните
актове и отменя Наредба N 1 на ОбС Тунджа" от 2000 година и Наредба за
търговската дейност на ОбС Тунджа" от 2002 година.
§ 5.Наредбата влиза в сила 14 дни след приемането й.
§ 6.Наредбата е приета на заседание на 0бщински съвет “Тунджа” с
Протокол № 11 от 30.07.2004 година; изм. и доп. с Решение 255/Пр. 23 от
27.07.05 год.; изм с Наредба за реда и условията за извършване на търговска
дейност на територията на община „Тунджа”, приета с Решение №345 от
Протокол №30/22.02.2006 г.; изм. с Реш. № 175 от Протокол №13/30.09.2008 г.;
изм. с Реш. № 37 от Протокол №4/22.12.2015 г.; Изм. с Решение № 609 от
Протокол№38 от 29.05.2018 г.;Изм. с. Реш.№641/28.06.2018 г. от
Протокол№39/28.06.2018 г. Изм. и доп. с Реш.№658/31.07.2018 г. от Протоко №
40/31.07.2018 г.; Изм. с Реш. №165/11.07.2019 г. на ЯАС, оставено в сила с Реш.
№ 11456/03.09.2020 г. на ВАС.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/п./

С Разпореждане №107/01.09.2020 г.
на председателя на ОбС „Тунджа“
/ ЖИВКО ЖЕЛЕВ /

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
Протоколист: /п./
/П. Димитрова/
Изготвил преписа:..............
/П. Димитрова/
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/п./
/ЗДРАВКО ЗЛАТАРОВ/

