ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. ГЛАВИНИЦА

Н А Р Е Д Б А

№ 1

за обществения ред и опазване на общинската собственост
на територията на община Главиница

гр. Главиница, 2006 г.

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл. 1 /1/ С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с
осигуряване на обществения ред и опазване на общинската собственост и чистота на
територията на община Главиница.
/2/ Наредбата определя правомощията на Общинска администрация и задълженията
на гражданите, ръководителите на учреждения и предприятия, обществените организации
и търговците, свързани с осъществяването на дейността и целите по предходната алинея.
Чл. 2. Заповедите на Кмета на общината и кметовете на кметства относно
обществения ред са задължителни за ръководителите на учреждения, стопански и други
организации на гражданите на територията на община Главиница включително и в
съответните кметства.
Чл. 3. Наредбата има действие спрямо всички лица, постоянно живеещи и временно
пребиваващи, на територията на община Главиница.
ГЛАВА ВТОРА
Осигуряване и опазване на обществения ред
Чл.4. Забранява се:
1. Високо говорене, пеене, свирене и създаване по какъвто и да е начин на шум на
обществени места, в близост до жилища на гражданите, в обществения транспорт и други
места през времето от 23:00 часа до 06:00 часа сутринта през летния сезон и 22:00 часа до
06:00 часа сутринта през зимния сезон и в жилищните зони от 14:00 часа до 16:00 часа
след обяд с изключение на религиозните действия.
2. Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните
норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и
неприлични изрази, оскърбително отношение и държание към гражданите и органите на
властта или скарване, сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и
спокойствие.
3. Повреждането или унищожаването на благоустройствени и комунални
съоръжения – настилки, озеленяване, цветарници, гробища, водоснабдяване и
канализации, електрофикации, рекламни табла и други.
4. Къпането, прането и миенето във водоемите и други открити водни площи, освен
на определените за целта места.
5. Поставянето на временни търговски обекти или извършването на търговия в
терени и места без съответното разрешение или извън местата определени за тази цел.
6. Откритото носене и употреба на хладно оръжие, прашки, въздушни и други
подобни, които създават опасност за живота и здравето на гражданите.
7. Употреба на пиротехнически изделия, предназначени за увеселителни или
културни цели, факли и други подобни взривни и запалителни предмети по улиците,
парковете, спортните, културните сгради и съоръжения.
8.Употребата на огнестрелни пневматични и механични оръжия и устройства,
застрашаващи спокойствието, здравето, живота на гражданите.
9. Разместване и повреждане на съдове за отпадъци, табелки, пейки, автобусни
навеси, пътни знаци, чешми, съоръженията поставени в детските и спортните площадки на
обществени места за общо ползване.
10. Хазартните игри на обществени места.
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11. (доп. с решение №31/08.01.2016 г.) Извършването на дейности, причиняващи шум,
отделянето на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи
допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България;
12. (доп. с решение №31/08.01.2016 г.) Извършването на дейности от битов и стопански
характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на
живущите, между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни между
14.00 и 16.00часа и 21.00 и 9.00часа в празничните и почивни дни, с изключение на
дейностите по организирано събиране и използване на битовите отпадъци;
13. (доп. с решение №31/08.01.2016 г.) Провеждане на сватбени, семейни и други частни
събирания по 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;
14. (доп. с решение №31/08.01.2016 г.) Извършването на действия, които нарушават
моралните норми за поведение на обществени места;
15. (доп. с решение №31/08.01.2016 г.) Поставянето на външни озвучителни уредби извън
туристически и други обекти;
16. (доп. с решение №31/08.01.2016 г.) Пребиваването, извън домовете на лица под 14
години, без придружител-пълнолетно лице след 20.00часа;
17. (доп. с решение №31/08.01.2016 г.) На лица, навършили 14 години, но ненавършили
18години, да пребивават на обществени места след 22.00часа, 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.
Чл. 5. /1/ Задължават се собствениците, наемателите и ползвателите на търговски
обекти и заведения за хранене и развлечения, в които се упражнява търговска дейност и
услуги да уведомят писмено съответните общински органи за работното време.
/2/ Лицата посочени
в предходната алинея, както и длъжностните лица,
отговарящи за работата на съответния обект като управители, бармани, сервитьори,
продавачи и други са длъжни да спазват регистрираното работно време.
/3/ При заявено работно време след 22:00 ч. собствениците, наемателите и
ползвателите на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения отговарят за реда
в заведенията и са длъжни да осигурят охрана от 22:00 ч. до края на работното време.
Чл.6. /1/ (изм и доп. с решение №31/08.01.2016 г.) Родителите, настойниците, попечителите
или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на
обществени места след 20:00 часа, ако детето не е навършило 14 – годишна възраст,
съответно след 22:00 часа, ако детето е навършило 14 -, но не е навършило 18 – годишна
възраст.
/2/ (нова. с решение №31/08.01.2016 г.) Ако родителите, попечителите или другите лица,
които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят
пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00 часа,
ако детето е навършило14-, но не е навършило 18 – годишна възраст.
/3/ (изм. с решение №31/08.01.2016 г.) Собствениците или наемателите, които организират
дискотеки за лица до 18 години се задължават:
а/ да регистрират дните в които ще се организират такива прояви;
б/ крайният час на проявите за лица до 18 години следва да бъдат: зимния сезон до
21:00 часа, летния сезон до 22:00 часа.
в/ в дните и часовете определени за дискотеки за лица до 18 години се забранява
сервирането на алкохол и цигари.
/4/ (изм. с решение №31/08.01.2016 г.) Лицата по предходната алинея са длъжни да
регистрират в Общинска администрация и ПУ - гр. Главиница дните и часовете за
провеждане на младежки дискотеки за лица до 18-годишна възраст.
Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на
3
община Главиница, област Силистра

/5/ (изм. с решение №31/08.01.2016 г.) Собствениците и наемателите на заведения са длъжни
да осигурят охрана и стриктно да спазват предходните алинеи, както вътре в заведението,
така и в прилежащия терен към сградата. Списъкът на охранителите да бъде предоставен
за одобрение в ПУ - гр. Главиница в 30-дневен срок след влизане на Наредбата в сила. За
удължено работно време се изисква разрешение от Общинската администрация, като
редът се определя със Заповед на кмета на общината. На обекти без охрана не се издава
удостоверение за удължено работно време след 22:00 часа през летния и зимния сезон. Да
се въведе пропускателен режим в заведенията. Проверката да включва: 1/ Проверка на
документите за самоличност. 2/ Проверка на багажа. Проверката да се извършва по начин,
който да не уронва честта и достойнството на гражданите. На видно място в заведенията
да се поставят информационни табла, чрез които гражданите да са уведомени, че подлежат
на проверка. Охранителите са длъжни да контролират и силата на озвучителните уредби и
оркестри.
Чл. 7. /1/ Собствениците, наемателите и ползвателите на заведения за обществено
хранене и развлечения са длъжни да спазват допустимите децибели за силата на
озвучителните уредби и оркестри. Музикалното озвучаване се прекратява през летния
сезон в 23:00 часа, а през зимния сезон в 22:00 ч. освен регистрираните със заповед на
кмета на общината нощни заведения.
/2/ Нарушителите на обществения ред в учреждения, културни институти, спортни
игрища, търговски обекти, заведения за хранене, развлечения и увеселения се отстраняват
от техните служители. При нужда се търси съдействие на полицията.
/3/ Собствениците или ползвателите на заведения и търговски обекти, в които се
провеждат дискотеки, и заведенията им се озвучават с озвучителни уредби с ефективна
мощност на звукоразпределителните устройства повече от 50 вата, се задължават да
извършват търговска дейност само след проверка и получаване на положително
становище за допустими норми на шум на търговските обекти от комисия, създадена и
извършваща своята дейност, съгласно нарочна заповед на кмета на общината. Комисията
се изгражда от членове, дирекция ОСУТ, РПУ, РИОКОЗ и трима съветника. При
определяне на работното време на полунощните и нощните заведения на територията на
общината – ползвателите представят протокол от РИОКОЗ за измерване на шума,
удостоверяващ, че не надвишава допустимите граници.
/4/ Заварените обекти по чл. 7 са длъжни да приведат дейността си в съответствие с
изискванията на чл. 7 в тримесечен срок от датата на извършване на проверката от
комисията по чл. 7, ал. 3.
/5/ При две и повече констатирани нарушения в заведенията и районите около тях
работното им време се ограничава за срок от 1/един/ до 12 /дванадесет/ месеца със заповед
на кмета на общината. Предложение за ограничаване на работното време може да прави и
началника на РПУ.
Чл. 8 Определя вечерен час за ученици, както следва: -лятно часово време – 23:00 ч.
-зимно часово време – 21:00 ч.
ГЛАВА ТРЕТА
Безопасност на движението по улиците и ред в обществения транспорт.
Чл. 9 /1/ Организацията на движение, автобусните линии, маршрутите на движение
и спирките на превозните средства на обществения транспорт се определят от Общинската
комисия по безопасност на движението, съгласувано с органите на МВР и Министерството
на транспорта и съобщенията.
/2/ Общината стопанисва и поддържа съоръженията, знаците, маркировката,
тротоарите и уличните платна, осигуряващи безопасност на движението.
Чл. 10. /1/ Забранява се:
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1. Повреждането и преместването на пътни знаци, маркировка и други съоръжения
и сигнализация, свързана с безопасността на движението от неоторизирани лица, като и
поставянето на частни и други табели и знаци по пътекопоказателните талони.
2. Форсирането на автомобилни двигатели за подгряване и ремонт край жилищни
сгради.
3. Паркирането на спрени от движение моторни превозни средства по уличните
платна и тротоари.
4. Складирането на строителни, отоплителни и други материали по тротоарите за
повече от 48 часа.
5. Поставянето на сушилни за тютюн в населените места на общината на места,
създаващи предпоставка за пътнотранспортни произшествия или затрудняващи
движението на хора и животни.
6. Поставянето на бетонни и други трайно закрепени рампи до бордюрите за
изкачване на превозни средства.
7. Преминаването домуването на МПС по тротоари, площади и зелени площи.
/2/.Задължават се собствениците на спрени от движение и изоставени моторни
превозни средства, намиращи се на обществени места в срок от 1 /един/ месец да
транспортират същите до съответните автоморги. След този срок същите се преместват от
общината за сметка на собствениците.
Чл. 11. Гражданите при ползването на обществения транспорт, нямат право:
1. да консумират спиртни напитки;
2. да пушат;
3. да превозват животни;
4. да замърсяват и повреждат превозните средства.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Строителство
Чл.12. Забранява се извършването на строителство, разкопаване или ремонт на
подземни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване
целостта на настилки за каквато и да е цел без предварително писмено разрешение от
органите на Общинска администрация, а в отделните съставни населени места от кмета и
кметския наместник.
Чл.13. Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане,
преместване или окастряне на растителност, се издава след представяне на документ за
внесена такса.
Чл.14. Инвеститорът на обекта е длъжен да възстанови по подходящ начин и в
определен срок, съгласуван с Общинска администрация, околната среда след приключване
на строителството.
Чл.15. /1/ Строителните и специализираните фирми с подземни комуникации и
съоръжения, а така също и частни лица, възстановяват незабавно в първоначален вид
разкопаните повредени пътни и тротоарни настилки, площади и зелени площи и други,
най-късно 3 дни след завършване на строежа /ремонта/ и почистват района за своя сметка.
/2/ При извършване на строително монтажни работи по уличното платно и
тротоарите, инвеститорите и строителите се задължават да обезопасяват ремонтните
дейности по подходящ начин до момента на възстановяване на първоначалния вид.
Чл. 16. Улични платна и тротоари могат да се използват при доказана необходимост
за строителни площадки само с разрешение на органите на Общинска администрация, а в
другите населени места от кмета на кметството или кметския наместник, съгласувано с
полицията, за определено време срещу заплащане на определена такса за квадратен метър.
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ГЛАВА ПЕТА
Опазване на собствеността и общинската инфраструктура
Чл. 17. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява
престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази
Наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.
Чл. 18 /1/ Забранява се:
1. Писането и драскането по фасадите на сградите, оградите и пътните съоръжения.
2. Лепенето на некролози, съобщения, обяви и други извън определените за това
места.
3. Увреждането на лампи и осветителни тела, и нанасяне на повреди на
съоръженията на уличното осветление.
4 . Поставянето на рекламни табели върху дървета чрез заковаване.
5. Увреждането на трайни насаждения при прибиране на цвят, плодове и семена от
тях.
6. Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други
водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им.
7. Отвеждането на отпадни води по улиците и тротоарите и откритити септични
ями.
ГЛАВА ШЕСТА
Отглеждане на домашни животни и птици
Чл.19. /1/ Построяване на бази за временно сборуване и лагеруване на домашни
животни: стада – овце, стада – кози и говеда да става съгласно изискванията на ЗУТ и
Закона за ветеринарно-санитарния надзор и Наредба № 7 на МЗ, ДВ, 46/92 г. и изм. и доп.
Наребда № 9 на МЗ, дв. Бр. 46/1994 г.
/2/ Отвеждането на домашни животни от базите да става по маршрут, определен от
кмета на населеното място.
/3/ Забранява се пашуването на всякакъв вид домашни животни, в и около
градинките, парковете, площадите и централните улици.
/4/ Забранява се местодомуването по всяко време на денонощието на всякакъв вид
домашни животни на улиците, тротоарите и тревните площи.
/5/ Собствениците на умрели животни са длъжни да уведомят Общинска
ветеринарно-медицинска служба и да изпълнят разпорежданията, относно обезвреждането
на животинските трупове, съгласно Закона за ветеринарномедицинска дейност.
ГЛАВА СЕДМА
Отглеждане на кучета
Чл.20. Собствениците на кучета са задължени:
/1/ Да се отнасят към тях с грижата на добри стопани: да не ги изоставят, да
опазват здравето им, да ги предпазват от болка и страдания, да ги отглеждат съобразно
физиологичните им нужди и санитарно-хигиенните изисквания.
/2/ Да ги регистрират в кметствата в срок не повече от навършване на 3 месечна
възраст, а за новопридобитите не повече от 30 дни от деня на придобиване.
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Чл.21./1/ Разходката на кучета става на определено от Общината за целта места,
като кучетата трябва да бъдат с нашийник и повод, а агресивните и едри породи с
намордник.
/2/ При извеждане на кучетата, собственикът е длъжен да осигури пълна
безопасност за живота, психическото и физическо здраве на гражданите.
Чл.22. /1/ Безстопанствените животни (родени като такива, загубени или изоставени
от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях
място) се настаняват временно в изолатор на общините и кметствата.
/2/ Непотърсените до 2 седмици животни по ал.1 се подлагат на евтаназия.
Чл.23. Евтаназията на животни се извършва от ветеринарен лекар.
Чл.24 /1/ Общината може да определи периоди, през които всички кучета
/домашни, ловни, кучета-пазачи/ трябва да бъдат прибрани по местодомуване. Тези
периоди ще бъдат въведени, за да се заловят бездомните кучета. Същите ще бъдат с
продължителност не повече от 10 дни и няма да бъдат по-чести от 2 пъти за всяка
календарна година.
/2/ Всяко куче, заловено в “периодите на почистване”, ще престои в приемните за
кучета 14 дни, след което ако някой не се интересува от него, подлежи на евтаназия.
/3/ Собствениците на загубени кучета плащат за престоя им в приемника за кучета.
Чл.25. /1/ Кучета, ухапали или наранили човек или животно, се отвеждат веднага в
кучешкия приют или в определени ветеринарни клиники, където се изолират и
преглеждат.
/2/ Собственикът на куче, за което е потвърдено, че има бяс и /или/ е ухапало човек,
заплаща на пострадалия всички медицински разходи, породени от ухапването.
/3/ Кучета, за които се установи, че са опасно болни или безнадеждно болни с
необратими патологични изменения, причиняващи им болки и страдания се подлагат на
евтаназия, съгласно ЗВМД.
ГЛАВА ОСМА
Осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на територията на общината
Чл. 26. Пожарната и аварийна безопасност на територията на общината се организира
от общинска администрация и кметствата на териториален принцип, в съответствие с изискванията
на чл. 100 от ПП на Закона за МВР.
Чл. 27. Ръководителите на предприятия, фирми, сдружения, кооперации, частни
стопанства, учреждения и други организации провеждат дейности, осигуряващи пожарната и
аварийна безопасност на поверените им обекти и територии, като при това спазват установените
противопожарни правила и норми - Наредба № I-209/ 22.11.2004 г. (за правилата и нормите за
пожарната и аварийна безопасност на обектите в експлоатация - обн. в ДВ, бр. 107/ 2004 год.), както и
специфичните правила за съответните населени места и оказват съдействие на специализираните
органи за пожарна и аварийна безопасност.
Чл. 28. Гражданите са длъжни да спазват изискванията на тази наредба и да не създават
условия за възникване и разпространение на пожари и да участвуват в предотвратяването и гасенето
им.
Чл. 29. Разпорежданията на специализираните контролни органи от служба "Пожарна и
аварийна безопасност" и кмета на общината са задължителни за изпълнение от страна на
ръководителите на предприятия, фирми, сдружения, кооперации, частни стопанства, учреждения и
други организации и гражданите.
Чл. 30. Ръководителите на предприятия, фирми, сдружения, кооперации, частни стопанства,
учреждения и други организации създават условия за недопускане на пожари и за ефективна
пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност на територията на обектите им, чрез въвеждането
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на организационни (създаване на противопожарен ред, чрез наредби, инструкции и заповеди) и
технически мерки.
Чл. 31. За осъществяване на пожарогасителни и аварийно-спасителни действия на
територията на общината и обектите, кметовете, кметските наместници и ръководителите на
предприятия, фирми, сдружения, кооперации, частни стопанства, учреждения и други организации,
със собствени заповеди изграждат доброволни противопожарни формирования, в съответствие с
Наредба за ДПФ (обн. в ДВ, бр.100 / 2003 г.) и чл.120 от ЗМВР, които по разпореждане на кмета на
общината осигуряват за гасене на големи пожари и ликвидиране на аварии.
Чл. 32. Ръководителите на предприятия, фирми, сдружения, кооперации, частни стопанства и
учреждения на територията на общината са длъжни да осигурят навреме изисканата им техника и
личен състав за гасене на големи пожари и ликвидиране на аварийни ситуации, поискана чрез
дежурния по Общинска администрация, в съответствие със заповедта на кмета на общината.
Чл. 33. Строителят (инвеститорът) на извършвани ремонтни дейности, свързани с
прокопаване на улици или промяна и временно прекъсване или аварии, предизвикани от ремонтни
дейности
на
улични
мрежи,
съоръжения
и
елементи
на
техническата
инфраструктура(водопроводи, електропроводи, телефонни и др. комуникационни съоръжения) е
длъжен незабавно да уведоми за това дежурния на РСПБЗН - Тутракан на тел.: 0857/ 61 – 160, в
гр. Главиница – 08581/ 31-70, в съответствие с чл.74 от ЗУТ (Закон за устройство на територията).
Чл. 34. При ремонтни работи или аварии и затваряне на отделни участъци от пътища и
улици, и спиране на водата във водопроводната мрежа, източване на противопожарни водоеми,
изключване на телефонните линии и пожароизвестители и пожарогасителни инсталации,
ръководителите на фирмите, учрежденията и гражданите уведомяват задължително РСПБЗН Тутракан на тел.: 0857/61-160, в гр. Главиница – 08581/ 31-70 и предприемат компенсиращи мерки
за осигуряване пожарната безопасност на обектите.
Чл. 35. Ръководителите на предприятия, фирми, сдружения, кооперации, частни
стопанства, учреждения и гражданите са длъжни да не затрупват (покриват или закриват)
пожарните хидранти, монтирани на улиците и тротоарите с инертни, строителни и други
материали и да поддържат свободен достъпа то тях и подстъпите към сгради, съоръжения и
противопожарни водоеми.
Чл. 36. Експлотационно предприятие "ВиК" поддържа в изправност и готовност за
ползуване монтираните противопожарни хидранти и обозначава с табели местоположението им. На
територията на фирмите, кооперациите, предприятията и дружествата същото е задължение на
ръководителите им.
Чл. 37. Ръководителите на обекти (сгради) и организаторите на мероприятия с масово
събиране на хора са длъжни преди и по време на провеждането да осигурят всички условия за
безопасно пребиваване на посетителите в съответните сгради - да проверят предварително
готовността на помещенията и сградите за осигуряване на безопасни условия, както и да създадат
организация за спазването им по време на мероприятията.
Чл. 38. Районната пътна служба и Държавното лесничейство преди всеки пожароопасен
сезон организират почистването от сухи треви и храсти и направата на минерализовани ивици в
крайпътните ивици граничещи с горски насаждения, а Електропреносните дружества в обхвата на
просеките под въздушните ел. далекопроводи. Държавното лесничейство осигурява обозначаването
(маркирането) със знаци (предупредителни, забранителни и указателни) за спазване на
противопожарните изисквания в горите при лагеруваване и извършване на различни дейности в
тях и провеждане на събори и други подобни.
Чл. 39. Паленето на огън с цел приготвяне на зимнина или изгаряне на отпадъци в имотите
на гражданите да става само на места отдалечени от постройки и складирани горими и
леснозапалими материали и на не по-малко от 50 метра от горски насаждения, при спазване на
мерките за пожарна безопасност и осигурени средства за пожарогасене, и отсъствие на силен вятър.
Чл. 40. Забранено е изливането на леснозапалими и горими течности в шахти от
канализацията.
Чл. 41. Забранено е спирането и паркирането на моторни превозни средства, други
технически средства, строителни и други материали до и върху монтираните противопожарни
Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на
8
община Главиница, област Силистра

хидранти, по тесни улици и пред изходите на сфади и помещения за масово събиране на хора,
когато с това се препятствува преминаването на противопожарни автомобили.
Чл. 42. Ръководителите на предприятия, фирми, сдружения, кооперации и собственици и
управители на сгради с прилежаща територия организират почистването на районите около
сградите, съоръженията, складовете и фуражните площадки от суха тревна растителност и
горими отпадъци и осигуряват изнасянето им на пожаробезопасни места.
ГЛАВА ДЕВЕТА
Административно- наказателни разпоредби и контрол
Чл. 43 /1/ На нарушителите на тази Наредба се налага административно наказание –
глоба до 200 лв. на основание чл.22, ал.3 от ЗМСМА.
/2/ На по – големи нарушения виновникът възстановява стойността на
причинената вреда.
/3/При повторно нарушение се наказват с глоба от 200 до 500 лв.
/4/ Установяване на нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл. 44. За установени административни нарушения по глава II и III ,
актосъставители са органите на полицията. По глава IV и V, актосъставители са
длъжностни лица, оторизирани от кмета на общината. По глава VI и VII, актосъставители
са длъжностни лица на НВМС. По глава VIII, актосъставители са длъжностни лица на
РСПБЗН.
Чл. 45. Въз основа на съставените актове кмета на общината издава на
нарушителите наказателни постановления.
Чл. 46. За вреди причинени от малолетни лица, непълнолетни и поставени под
пълно запрещение, гражданска отговорност носят родителите, попечителите или
настойниците.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизането в сила
на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия
вид.
2. Домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета е престоя им на
тротоари, улични платна, площади и зелени площи от 19:00 ч. до 06:00 ч.
3. Летен сезон е времето, през което действа, въведеното в Република България,
лятно часово време, а зимен сезон е времето през което действа, въведеното в Република
България, зимно часово време.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Регистрирането на работното време по чл. 5, ал.1 трябва да се извърши в
едномесечен срок от влизане на наредбата в сила.
§ 3. Прилагането и контрола по изпълнението на настоящата наредба се възлага на
кмета на община Главиница, началника на РПУ, началника на ОВМС и началника на
РСПБЗН.
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§ 4. Ежегодно с приемането на общинския годишен бюджет да се определят
средствата, необходими за изпълнение на наредбата. Средствата се набират от:
а/ общински бюджет;
б/ наложени глоби по наредбата.
§ 5. Отменя Наредба № 1 за опазване на държавната и общинската собственост,
спазване на обществения ред и опазване на околната среда в община Главиница, приета
протокол № 18/ 22.01.1992 год.; отменена и приета с решение № 2/16.04.1996 г. на
Общински съвет - гр. Главиница, изменена и допълнена протокол № 10/ 13.09.1996 г., с
решение № 12 от протокол № 16/ 22.05.1997 г., с решение № 29 от протокол № 23/
12.03.1998 г., с Решение № 43 от протокол № 25/ 15.05.1998 г.
§ 6. Наредбата № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на
територията на община Главиница се издава на основание чл. 22, ал.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и е приета с Решение № 298 от
Протокол № 29/ 30.06.2006 г. на Общински съвет гр. Главиница.
§ 7. Измененията и допълненията в настоящата Наредба №1 са приети с Решение
№31 от протокол № 7/ 08.01.2016 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

........../пп/........
Месут Алиш
Председател на ОбС гр. Главиница
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