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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№670 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.06.2019 г. с  Протокол № 46 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване 

на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративната растителност, 

полските имоти, горите и общинското имущество, специализирана закрила на деца на 

обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство 

на околната среда и обществения ред на летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски 

вриз“ 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, след като взе предвид предложението на г-

жа Надежда Казакова – общински съветник и Председател на Общинския съвет, 

становищата на постоянните комисии към общинския съвет, и постъпилите становища, 

предложения и възражения, Общински съвет – Брацигово 

 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения 

ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративната растителност, полските имоти, 

горите и общинското имущество, специализирана закрила на деца на обществени места 

на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и 

обществения ред на летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“. 

 

 

§ 1. Чл. 2, алинеи от 1 до 10 се заменя със следните 21 точки: 

Чл. 2. За осигуряване на условия за спокойствие, отдих и безопасност на гражданите, се 

забранява: 

 

1. Извършването на дейности причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, 

излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно 

действащото законодателство на Република България, а при нарушаване на тази 

разпоредба се налага глоба от 50 до 200 лв.  

 

2.  В периода от 22.00 часа до 08.00 часа и между 14.00 часа и 16.00 часа в делнични 

дни, и от 21.00 часа до 09.00 часа, и между 14.00 часа и 16.00 часа в празничните и 

почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране извозване на 

битовите отпадъци, провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на 

места общинска собственост като тротоари, площади, улици, между жилищни 

пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, 

жилищни блокове или в близост до тях, с които се нарушава обществения ред и 
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спокойствието на гражданите, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 

50 до 300 лв.  

 

3. Викане, пеене, свирене, пускане на силна музика и всякакви други действия, 

нарушаващи спокойствието на гражданите, по улиците, площадите, жилищните сгради 

и вилни зони в периода от 22.00 часа до 08.00 часа и между 14.00 часа и 16.00 часа в 

делнични дни, и от 21.00 часа до 09.00 часа и между 14.00 часа и 16.00 часа в 

празничните и почивните дни, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 

50 до 300 лв.  

 

4. Извършването от водачи на МПС по всяко време на денонощието на: 

демонстративни маневри, групово управление, участие в нерегламентирани състезания, 

форсиране на място на двигатели, употреба на звуков сигнал, извън случаите, 

разрешени от Закона за движение по пътищата, както и извършване от което и да е лице 

в периода от 22.00 часа до 08.00 часа и между 14.00 часа и 16.00 часа в делнични дни, и 

от 21.00 часа до 09.00 часа и между 14.00 часа и 16.00 часа в празничните и почивните 

дни на товарене и разтоварване на превозни средства, предизвикващо шум, който пречи 

на околните, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 100 до 300 лв. 

 

5. Озвучаване над допустимите норми за шум в заведения за хранене, за развлечения и 

в места за настаняване в населените и извън населените места. Забранява се 

поставянето и използването на външни озвучителни уредби извън обектите по 

предходното изречение от техните собственици или ползватели. При нарушаване на 

тези разпоредби се налага глоба от 50 до 250 лв. 

 

6. Изхвърляне на боклуци и всякакви вещи извън определените за това места, плюене 

на обществени места, повреждане и загрозяване на общински имоти и съоръжения, 

ругаене, крещене поради необуздан гняв на обществени места, а при нарушаване на 

тази разпоредба се налага глоба от 50 до100 лв. 

 

7. Продажбата и сервирането на алкохол и тютюневи изделия в места за настаняване и 

в заведения за хранене и за развлечения на малолетни и непълнолетни, и на лица в явно 

нетрезво състояние, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 50 до 200 

лв. 

 

8. Работата на заведения за хранене, както и за развлечения след нормативно 

установеното работно време, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 50 

до 250 лв. 

 

9. Забранява се на управителите на заведения за хранене, за развлечения и на места за 

настаняване да допускат в тях лица носещи огнестрелно оръжие в нарушение на Закона 

за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, а при 

нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 50 до 200 лв. 

 

10. Продажбата на фабрични или самоделни фойерверки, бомбички и други 

пиротехнически изделия, с които се застрашават живота, здравето и спокойствието на 

гражданите, освен в магазините, притежаващи съответното разрешително. Забранява се 
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използването на самоделни: фойерверки, бомбички и други пиротехнически изделия, а 

при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 50 до 250 лв. 

 

11.  Извършването на всякакъв вид ремонтни работи, стопански или занаятчийски 

дейности в жилищата и жилищните райони, с които се нарушават тишината и 

спокойствието на гражданите във времето от 14,00 часа до 16,00 часа и от 23,00 до 

08,00 часа, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 50 до 100 лв. 

 

12. Организиране и участие в хазартни игри и игри на късмета на обществени места, в 

училищата, както и на други места без съответното разрешение, включително от лица 

под 18 години, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 50 до 100 лв. 

 

13. Продажба чрез обикаляне по домовете на гражданите освен в случаите на 

предварителна заявка за доставка, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба 

от 50 до 200 лв. 

 

14. Писане, рисуване, разлепване на лозунги, плакати, реклами и некролози по стените 

на сгради, огради, стълбове и други съоръжения. Това да става само на определените 

места, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 50 до 100 лв. 

 

15.  Не се допуска късането и повреждането на поставените на определените места 

обяви, реклами и други агитационни материали. Могат да се премахват единствено 

обяви, след като е минало обявеното с тях събитие, а при нарушаване на тази 

разпоредба се налага глоба от  50 до 100 лв. 

 

16 Не се допуска късането на цветя от парковите площи, а при нарушаване на тази 

разпоредба се налага глоба от 50 до 100 лв. 

 

17. Повреждането или разместването на съдове за отпадъци, осветителни тела, 

декоративни елементи и други съоръжения, поставени с разрешение на Общината или 

които са нейна собственост, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 50 

до 300 лв. 

 

18. Умъртвяването на кучета и котки, с изключение на предвидените от закона случаи, 

а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от  50 до 100 лв. 

 

19. Умъртвяването и разфасоването на домашни животни публично и на терен 

общинска собственост, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба от 100  до 

500 лв. 

 

20. Къпането в микроязовирите и във всички други водни площи, освен в специално 

предназначени за тази цел места, а при нарушаване на тази разпоредба се налага глоба 

от 50 до 100 лв. 
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21. Ползването на взривни вещества, употребата на огнестрелно оръжие и фойерверки, 

както и стрелба с въздушни пушки, по начин, който нарушава спокойствието или 

създава опасност за живота и здравето на гражданите, а при нарушаване на тази 

разпоредба се налага глоба от 100 до 500  лв. 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници:13 

Присъствали: 13 

Гласували: „За” – 13, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма 

 

 

 

 
                                                                    

                                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


