
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ  
 

 
 
 
 

 
 
 

                                Н А Р Е Д Б А 
 
                                       № 1 

 
 
 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, 
ПОДДЪРЖАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА 

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И  
                          ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
 
 
 

Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет- 
Крушари с Решение №  4/43  от  28.04.2006 година, изм. с Пр. № 7/30.06.2006 г., 
изм. с Пр. № 11/ 31.10.2006 г., изм. с Решение № 3/30 по Протокол                      
№ 3/31.03.2016г. в сила на 21.04.2016г., изм. с Решение  № 10/92 по Протокол  
№ 10/09.09.2016г. в сила на 27.09.2016г., изм. с Решение  № 2/21 по Протокол  
№ 2/28.02.2017г. в сила от 17.03.2017г. ,изм. с Решение № 412 от 23.10.2019г. 
на Административен съд гр. Добрич  в сила от 14.11.2019г., изм. с Решение № 
14/144 по Протокол №14/17.12.2020г. в сила от 18.12.2020 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          КРУШАРИ   
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    Глава Първа 
Общи разпоредби 

 
 Чл.1./1/Тази наредба урежда осигуряването на обществения ред и 
спокойствието на гражданите, поддържането и опазването на общинската 
собственост и околната среда на територията на Община Крушари. 

 /2/ Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за 
всички лица, които временно или постоянно пребивават на територията на 
Община Крушари. 
 

    Глава втора 
            Осигуряване на обществения ред и спокойствие на гражданите 
 
 Чл. 2. За осигуряване спокойствието и почивката на гражданите се 
забранява:  

 1. Нарушаване на тишината по какъвто и да е начин на открити 
обществени места и в административните сгради. 

 2. Викане, пеене, свирене, ползване на озвучителни уредби, 
апарати и системи, извършване на строителни, производствени и ремонтни 
дейности, форсиране на автомобили или мотоциклети в жилищните сгради и в 
непосредствена близост до тях от 14.00 часа до 16.00 часа и от 22.00 часа до 
07.00 часа. 

 3.  Използване на музикални инструменти и озвучителна апаратура 
по улиците на населените места в Община Крушари  по повод сватбени и други 
тържества без издадено разрешение от Общината, както и използуването на 
звукови сигнали на моторни превозни средства при тези тържества за времето 
от 14.00 до 16.00 часа в делничните дни и от 22.00 до 07.00 часа. 

 4. Посещение на обществени заведения в явно нетрезво 
състояние.  

 5.  Консумиране на алкохол на открити обществени места. 
 6. Спане по пейки или на земята в паркове, градини, автогари и 

други обществени места. 
 7.  Употреба на нецензурни думи и фрази. 
 8.  Държание или поведение, нарушаващи морала и добрите нрави. 
 9.  При нарушение на разпоредбите на предходните алинеи на 

виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 5000 лв.  
 Чл.3./1/ Забранява се извършването на шумна промишлена, складова и 
друга търговска дейност в жилищните сгради и в непосредствена близост до 
тях. 
  /2/ При нарушение на разпоредбите по предходните алинеи на 
виновните лица се налага наказание глоба в размер от 150 до 5000 лв. 
 Чл.4./1/ Забранява се незаконното инсталиране на котелни, горивни и 
други съоръжения в жилищните сгради. 

 /2/ При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 150 до 5000 лв. 
 Чл.5./1/ Забранява се миенето на тераси с открити отточни тръби, 
изведени към улиците, без да се вземат необходимите мерки за предпазване на 
преминаващите пешеходци. 
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 /2/ При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 20 до 5000 лв. 
 Чл.6./1/ Забранява се извършването на дейност по събиране на парични 
средства и продажба на вещи по домовете на гражданите и в 
административните сгради. 

 /2/ Извършването на търговска дейност – амбулантна, разносна 
или статична, на открити обществени места без платена такса. 

 /3/ При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 20 до 5000 лв. 

 /4/ При повторно нарушение на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 200 до 5000 лв. 
 Чл.7./1/ Забранява се организирането и провеждането на масови 
хазартни игри и залагания, както и участието в такива мероприятия, освен в 
специално предназначените за целта заведения. 

 /2/ При нарушение на разпоредбата по ал.1 на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 100 до 5000 лв.. 

 /3/ При повторно извършено нарушение се налага наказание глоба 
в размер от 300 до 5000 лв. 
 Чл.8./1/ Забранява се миенето, ремонтирането и гресирането на моторни 
превозни средства по улиците, тротоарите, парковете и други обществени 
места. 
  /2/ Забранява се местодомуването на каравани, товарни МПС над 
3т. товароносимост, ремаркета над 2т. и автобуси с над 20 пътнически места 
извън определените за това места. 

 /3/ Забранява се движението и паркирането на МПС по 
пешеходните зони на населените места в Община Крушари с изключение на 
средствата със специален режим на движение и тези МПС, за които е издаден 
временен маршрутен пропуск за преминаване през пешеходната зона в 
указаните им часове за зареждане на търговски обекти. 

        /4/  При нарушение по ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на виновните лица се 
налага глоба в размер от 100 до 5000 лева.   

Чл.9./1/ Забранява се носенето на хладно и огнестрелно оръжие, газови 
пистолети, спрейове и въздушни пушки на мероприятия, организирани от 
политически, синдикални, културни, спортни, религиозни и други организации и 
движения. Забраната не се отнася за лицата, изпълняващи служебните си 
задължения по охрана на съответното мероприятие.  

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 50 до 5000 лв. 
 Чл.10./1/ Забранява се организирането и провеждането на траурни 
шествия, политически, синдикални, религиозни, спортни и други мероприятия на 
обществени места без уведомяване на Общината по установения ред. 

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 50 до 5000 лв. 
 Чл.11. Забранява се просията, като на лицата, които извършват просия 
се налага наказание глоба в размер от 20 до 5000 лв.  

Чл.12. /1/ /отм. с Решение № 412 от 23.10.2019г. на Административен 
съд гр. Добрич/ /1/ Забранява се продажбата на ракети, пиратки, бомбички, 
димки и други запалителни или пиротехнически средства на малолетни и 
непълнолетни лица.  

 /2/ Забранява се продажбата на посочените в ал.1 средства извън 
предназначените за целта специализирани магазини и складове, както и без 
разрешение от съответните институции и без задължителните към тях 
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документи - инструкция за начина на употреба, сертификат за качеството и 
състав. 

 /3/ Забранява се хвърлянето, възпламеняването, изстрелването 
или задействането по какъвто и да е начин на средствата по ал.1, както и 
употребата на газови пистолети, спрейове и въздушни пушки на открити 
обществени места, спортни площадки, стадиони, на публични мероприятия, 
младежки забави, в затворени помещения , в непосредствена близост до 
здравни и лечебни заведения, детски градини, детски ясли и училища, върху 
леснозапалими материали и в английските дворове на сградите.   

 /4/ При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 50 до 5000 лв. 

 /5/ При повторно нарушение по предходните алинеи на виновните 
лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 5000лв. 
 Чл.13./1/ Забранява се продажбата, внасянето и употребата на алкохол в 
учебни, възпитателни, здравни и лечебни заведения, в открити или закрити 
спортни съоръжения, на открити обществени места и публични мероприятия.  

         /2/ Забранява се продажбата и сервирането на алкохолни напитки 
на лица в явно нетрезво състояние. ”./нова с Решение № 3/30 по Протокол           
№ 3/31.03.2016г./ 

         /3/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 200 лв. до 5000 лв. ”./изм. с Решение № 3/30 по Протокол      
№ 3/31.03.2016г./ 

        /4/ При повторно нарушение по ал.1, на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 300 до 5000 лева. ”./изм. с Решение № 3/30 по 
Протокол № 3/31.03.2016г./ 
 Чл.14./1/ Забранява се продажбата на тютюн и тютюневи изделия в 
учебни, възпитателни, здравни и лечебни заведения, в открити или закрити 
спортни съоръжения, на открити обществени места и публични мероприятия. 

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 200 лв. до 5000 лв.  

 /3/ При повторно нарушение по ал.1, на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 300 до 5000 лева. 
 Чл.15./1/ Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки, 
тютюневи изделия и всякакви вредни за здравето вещества на лица под 18 
години. 

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 2000 лв. до 4000 лв. ”./изм. с Решение № 3/30 по Протокол      
№ 3/31.03.2016г./ 

 /3/ При повторно нарушение на ал.1 се предприемат принудителни 
мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от 
една година. ”./изм. с Решение № 3/30 по Протокол      № 3/31.03.2016г./ 
 Чл.16./1/ Забранява се продажбата на вестници, списания, видео 
материали, оптични дискове и други носители с еротично и порнографско 
съдържание на лица под 18 години. 

  /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 200 лв. до 5000 лв.  
 Чл.17./1/ Забранява се откритото излагане и рекламиране на 
порнографски материали. 

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 200 лв. до 5000 лв.  
 Чл.18./1/ Забранява се изхвърлянето на дребни отпадъци извън 
предназначените за целта места. 
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 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 20 до 5000 лв. 
 Чл.19./1/ Забранява се поставянето, съхраняването и складирането на 
стоки и амбалаж по площади, тротоари, улици и декоративни настилки.  

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 50 до 5000 лв. 

  Чл.20./1/ Забранява се работата на туристически обекти след 
определения краен час на работно време. 

   /2/ При нарушение по ал.1 на държателя на туристическия обект 
се налага наказание  имуществена санкция за юридическото лице в размер от 
200 лева до 50 000 лева.  

   /3/ При повторно нарушение по ал.1 на държателя на 
туристическия обект се налага наказание имуществена санкция за 
юридическото лице в размер от 500 лв. до 50 000 лв. и временно лишаване от 
правото да се упражнява търговска дейността. 

Чл. 21. /изм. с Решение № 3/30 по Протокол  № 3/31.03.2016г./ 
Забранява се: 
           /1/ Пребиваването извън домовете на лица под 14 години, без 

родител, попечител или друго лице, което полага грижи за детето след 20.00 
часа; 

           /2/ /отм. с Решение № 412 от 23.10.2019г. на Административен 
съд гр. Добрич/ На лица навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да 
пребивават на обществени места след 22:00 часа, освен ако 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. 

         /3/ Достъпа на деца до обществени места, в които се представят 
програми с еротично или порнографско съдържание и в зали за хазартни игри. 
 Чл.22./1/Забранява се на собственици, наематели, ползватели, 
управители и въобще на всички лица, които държат търговски обект като бар, 
дискотека, ресторант, игрална зала, интернет-клуб, фитнес зала, кино или друго 
обществено заведение, в което се осъществява търговска дейност, да допускат 
влизането, пребиваването или престоя в държания от тях търговски обект на 
малолетни и непълнолетни лица в следните часове:  

 за лица под 14 години: от 20:00 до 07:00 часа; 

 за лица от 14 години до 18 години: от 22:00 до 06:00 часа. 
/изм. с Решение № 3/30 по Протокол  № 3/31.03.2016г./ 
              /2/ Забранява се достъпа на деца до обществени места, в които се 

представят програми с еротично или порнографско съдържание и в зали за 
хазартни игри. /нова с Решение № 3/30 по Протокол  № 3/31.03.2016г./ 

              /3/ Забраната по ал.1 се отнася и за лицата, извършващи дейност по 
охрана, контрол, пропуск или събиране на такси за вход в изброените в ал.1 
търговски обекти. /изм. с Решение № 3/30 по Протокол  № 3/31.03.2016г. 

             /4/Забраната по ал.1 не се прилага в случаите, когато малолетните 
лица се придружават от родител, попечител или друго лице, което полага грижи 
за детето. /изм. с Решение № 3/30 по Протокол  № 3/31.03.2016г. 

            /5/Забраната по ал.1 не се прилага в случаите, когато родителите, 
попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето, не могат да го 
придружат, но са осигурили пълнолетно дееспособно лице за негов 
придружител на обществени места след 22:00 ч., ако детето е на възраст от 14 
години до 18 години. /нова с Решение № 3/30 по Протокол  № 3/31.03.2016г./ 
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     /6//отм. с Решение № 412 от 23.10.2019г. на Административен съд 
гр. Добрич/ При нарушение на разпоредбите на ал.1 и ал.2 на виновните лица 
се налага наказание глоба в размер до 5000 лева, а за едноличните търговци и 
юридически лица-имуществена санкция в размер до 50 000 лева.  

     /7//отм. с Решение № 412 от 23.10.2019г. на Административен съд 
гр. Добрич/ При повторно извършено нарушение  по ал.1 и ал.2 на виновните 
лица се налага освен предвиденото в ал. 6 наказание и временно лишаване от 
право да упражнява определена професия или длъжност. 
 Чл.23./1/  Забранява се на лицата, посочени в чл.22, ал.1 на предходния 
член, да допускат влизането, пребиваването или престоя в държаните от тях 
търговски обекти на лица, въоръжени с хладно или огнестрелно оръжие, както и 
на лица в явно нетрезво състояние или под влияние на други упойващи 
вещества.   
  /2/ Забраната по ал.1 се отнася и за лицата, извършващи дейност 
по охрана, контрол, пропуск или събиране на такси за вход в изброените в 
чл.23, ал.1 търговски обекти. 
  /3/ При нарушаване на разпоредбите по ал.1 и ал.2 на виновните 
лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 5000 лева. 

 /4/ При повторно извършено нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните 
лица се налага наказание глоба в размер от 500 до 5000 лева и  временно 
лишаване от правото да се упражнява съответната професия или търговска 
дейност. 
 Чл.24. /1/ Лицата по чл.22, ал. 1 са длъжни да поставят на видно място до 
входа на държаните от тях търговски обекти информация за фирмата и 
седалището на търговеца, работното време на търговския обект, името и 
фамилията на лицето, на което са възложили управлението на търговския 
обект. 

 /2/ При нарушение на разпоредбата по ал.1 на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 500 до 5000  лв. 
 Чл.25./1/ Лицата по чл.22, ал. 1 са длъжни да съхраняват в държаните от 
тях търговски обекти издадените им удостоверения и разрешения от 
компетентните органи, копие от трудов договор и длъжностна характеристика на 
работещите в заведението, уредите за първоначално пожарогасене и 
плановете за евакуация на помещенията при пожар. 
  /2/ При нарушение на разпоредбата по ал.1 на виновните лица се 
налага наказание  имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лв.за 
юридическото лице. 
 Чл.26./1/ Лицата по чл.22, ал.1 са длъжни да спазват нормите за 
пределно допустими шумови нива – до 30 децибела, измерени в 
непосредствена близост до най-близката жилищна сграда, както и да прекратят 
музикалното озвучаване в търговския обект след определения краен час на 
работно време.  

 /2/ При нарушаване на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се 
налага наказание имуществена санкция за юридическото лице в размер от 100 
до 50 000 лв. 

 /3/ При повторно извършено нарушение по ал.1 на виновните лица 
се налага наказание имуществена санкция за юридическото лице в размер от 
300 до 50 000 лева и временно лишаване от правото да се упражнява търговска 
дейност. 
 Чл.27./1/ Собствениците, наемателите, ползвателите, управителите и 
въобще всички лица, които държат търговски обекти като нощни барове, 
дискотеки и заведения за обществено хранене и развлечения с разрешено 
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работно време след 23,00 часа, са длъжни да не допускат надвишаване на 
капацитета на съответното заведение и нарушаване на нормите за пределно 
допустими шумови нива – до 30 децибела, измерени в непосредсвена близост 
до най-близката жилищна сграда. 

 /2/ При нарушаване на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се 
налага наказание имуществена санкция за юридическото лице в размер от 300 
до 50 000 лева.  

 /3/ При повторно извършено нарушение по ал.1 на виновните лица 
се налага наказание имуществена санкция за юридическото лице в размер до 
50 000 лева и временно лишаване от правото да се упражнява търговска 
дейност. 
 Чл.28./1/ При провеждане на спортни, културни, политически, синдикални, 
религиозни и развлекателни  мероприятия на стадиони, в спортни зали и 
закрити обществени места се забранява внасянето на всякакви предмети като 
боксове, вериги, стъклени бутилки, метални и дървени предмети и други 
подобни, които при употреба биха застрашили живота и здравето на 
присъстващите.  

 /2/  При провеждане на мероприятията по ал.1 се забранява 
хвърлянето и възпламеняването на бомбички, ракети, димки, пиратки и други 
подобни запалителни и пиротехнически средства, употребата на газови 
пистолети, спрейове и въздушни пушки,  както и допускането на лица във 
видимо нетрезво състояние или под влиянието на друго упойващо вещество. 

 /3/ При нарушение на разпоредбите на ал.1 и ал.2 на виновните 
лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 5000 лв. 
 Чл.29. /1/ Стопаните на кучета са длъжни: 

1.  При навършване на 6 – месечна възраст на кучето - да го представят 
на ветеринарен лекар за издаване на паспорт по образец, ваксинация и 
обезпаразитяване; 

2. При навършване на 4- месечна възраст на кучето или в 7-дневен срок 
от придобиването на куче над тази възраст - да регистрира кучето при 
ветеринарен лекар; 

3. Да вземат мерки кучето  да не създава опасност за хора или други 
животни, като не допускат то да се движи свободно в неоградени дворове, 
междублокови пространства, входове на жилищни сгради, както и на разстояние 
по – малко от 2 метра  от не обезопасени огради и входни врати, както и да 
поставят табела с текст “ ЗЛО КУЧЕ” на оградите и входните врати и други 
подобни;  

4. Да вземат мерки кучето да не замърсява обществени места, като 
почистват  фекалиите, отделени от кучето  при разхождането му , като за целта 
е необходимо собственикът да носи достатъчен брой найлонови или хартиени 
торбички, специална ръкавица и щипка или лопатка; 

5.  При извеждане на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицински 
паспорт и да го представят  при поискване за проверка на общинските органи; 

6.  Да предадат кучето безвъзмездно в приют за бездомни кучета, ако не 
са в състояние да продължат отглеждането му. 

 /2/ При нарушаване на разпоредбите на т. 1 и т. 2 - на виновните 
лица се налага глоба в размер на 20 лева. Когато нарушението е извършено от 
юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция за 
юридическото лице в размер от 20 до 50 000 лева. 

 /3//отм. с Решение № 412 от 23.10.2019г. на Административен 
съд гр. Добрич във връзка с ал.1 т.4 и т. 5/  При нарушаване на разпоредбата 
на т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 на собственика се налага глоба в размер на 50 лева. 
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 /4/ За стопанин на кучето се счита и водещият го несобственик. 
 Чл.30. /1/ Забранява се:  

1.  Извеждането на кучета без повод, а на едрите и средни породи и  без 
намордник; 

2. Разхождането на кучета на детски площадки, детски заведения, 
дворове на училища и на места, обозначени от Общината със забранителни 
знаци; 

4. Пашата на селскостопански животни на територията на паркове, 
градини, територията на депата за отпадъци, в дворовете на училищата, 
културните и здравни заведения, както и на местата, забранени за паша по 
силата на закон, подзаконов нормативен акт или акт на органите на местната 
власт; 

5. Въвеждането на животни в търговски обекти и обществени места, с 
изключение на кучета – водачи, придружаващи слепи хора. 

6.  Използването на  животни – диви или домашни  за комерсиални цели – 
просия, фотография, платени демонстрации на дресура  и представления. 
  /2/ При нарушаване на разпоредбите на т. 1 и т. 2 - на виновните 
лица се налага глоба в размер на 100 лева . 
  /3/ При нарушаване на разпоредбите на т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 – на 
виновните лица се налага глоба в размер на 100 лева, при повторно нарушение 
– глоба в размер на 300 лева. 
   
                                               Глава Трета 
               Опазване на общинската собственост и инфраструктура 
 
 Чл.31./1/ За опазване на общинската собственост и инфраструктура се 
забранява разместване и повреждане на съдове за отпадъци, табели, пейки, 
пътни знаци, чешми, фонтани, елементи от декоративната и естествената 
градска украса, табла “Скръбни вести”, табла за разлепване на афиши, 
съобщения и реклами, съоръженията за игра на деца на детските и спортните 
площадки, както и на всички останали елементи на общинската 
инфраструктура. 

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 50 до 5000 лв. 
 Чл.32./1/ Забранява се поставянето на павилиони, сергии, фургони, 
крепежни елементи и други подобни без съответното разрешение и извън 
определените за целта места. Временните съоръжения за търговия и услуги, 
изграждани във връзка с официални празници, се премахват най-късно 2 дни 
след деня на празника от собствениците или държателите им. 

 /2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 200 до 5000 лв. 

 /3/ При повторно нарушение по ал.1 на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 300 до 5000 лв. 
 Чл.33./1/ Забранява се поставянето върху общински терени на маси за 
открито сервиране и изграждането на сезонни тераси към търговски обекти, без 
надлежно разрешение или извън площта, определена за това от Община 
Крушари. 

 /2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 200 до 5000 лв. 

 /3/ При повторно нарушение по ал.1 на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 300 до 5000 лв.  
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 Чл.34./1/ Забранява се поставянето на афиши, реклами, съобщения, 
обяви, некролози, нагледни агитационни материали и други подобни извън 
определените за целта места. 

 /2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 50 до 5000 лв. 
 Чл.35./1/ Наказват се лицата, които не изпълнят в срок предписание на 
компетентните органи за премахване на афиши, реклами, съобщения, обяви, 
нагледни агитационни материали и други подобни, поставени върху 
стопанисвани от тях сгради или съоръжения. 
  /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 300 до 5000 лева. 
 Чл.36./1/ Забранява се повреждането, унищожаването, премахването, 
преместването или разместването на пътни знаци, указателни табели на 
протовопожарни хидранти, обяви, реклами, нагледни агитационни материали, 
паркова мебел и други подобни, поставени на определените за целта места.   

 /2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 50 до 5000 лв. 
 Чл.37./1/ Забранява се писане, драскане и рисуване по фасадите и 
вътрешната част от общите части на сградите, по оградите, пътните знаци и 
пътните съоръжения. 

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 50 до 5000 лв. 
 Чл.38./1/Забранява се повреждането, премахването или унищожаването 
на осветителни тела и на съоръженията на уличното и парково осветление. 

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 300 до 5000 лв.  
 Чл.39./1/Забранява се използването или ограждането на терени – 
публична общинска собственост, с цел засаждане на зеленчукови култури. 

 /2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 100 до 5000  лв. 
 Чл.40./1/Забранява се повреждането или унищожаването на настилките и 
парковите съоръжения в озеленените площи. 

 2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 50 до 5000 лв. 
 Чл.41./1/Забранява се повреждането или унищожаването на пътни и 
тротоарни настилки, уличната, пътната и алейната мрежа, телефонни апарати 
за обществено ползване, озеленени площи, декоративни пешеходни плочници и 
скулптурно-декоративни елементи на сградите. 

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 300 до 5000 лева. 
 Чл.42./1/Всяко лице, което повреди или унищожи движима или 
недвижима вещ - общинска собственост се наказва.  

  /2/ На нарушителя по ал.1 се налага наказание глоба в размер от 
100 до 5000 лв. 

  /3/ При повторно нарушение по ал.1 на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 300 до 5000 лв. 
 Чл.43./1/ Забранява се паркирането върху противопожарни хидранти. 

  /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 50 лв. 
 Чл.44./1/Забранява се самоволното завземане на части от улици, 
тротоари, открити паркинги, декоративни пешеходни плочници и алеи в паркове  
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чрез ограждане, поставяне на съоражения и маркиране с трайни знаци за 
паркиране. 

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 100 до 5000 лв. 

 Чл.45./1/Забранява се движение на строителни и селскостопански 
машини по улици и пътища, определени от Кмета на Общината след 
съгласуване с органите на полицията. 
  /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 50 лв. 
 Чл.46./1/Забранява се паркирането и преминаването на МПС през 
зелените площи в Община Крушари. 

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 50 до 200 лв. /изм. с Решение   № 2/21 по Протокол  № 
2/28.02.2017г. 
 Чл.47./1/ Забранява се отварянето и влизането под какъвто и да е 
предлог в подземни и надземни инсталационни колектори, без писмено 
разрешение на стопанисващите ги лица. 
  /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 100 лв. 
 Чл.48./1/ Забранява се провеждането на панаири, традиционни сборове и 
масови атракционни прояви извън местата, определените за целта от Кмета на 
Общината; 
  /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 100 лв. 
 Чл.49./1/ Забранява се паркирането на пътни превозни средства, снети от 
отчет, извън площадките за временно съхранение и центровете за 
разкомплектоване на такива превозни средства, определени от Кмета на 
Общината след съгласуване с органите на полицията.  

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 100 до 5000 лв. 

                                              Глава Четвърта  
                         Поддържане и опазване на околната среда 
 
 Чл.50. С цел поддържане и опазване на околната среда на гражданите се 
забранява: 

 /1/ Премахването и трайното увреждане на декоративна 
растителност и дървета чрез отсичане, чупене и рязане на клони, забиването на 
метални и други предмети, нараняване на кората, изгаряне, насипване на 
осолен сняг и химикали около стъблата и други увреждащи действия.  

 /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание 
глоба в следните размери: 

т.1. от 150 до 5000 лв. – при отсичане и трайно увреждане на местни и 
широкоразпространени иглолистни дървета;  

т.2. от 200 до 5000 лв. – при отсичане и трайно увреждане на екзотични 
иглолистни дървета;   

т.3. от 200 до 5000 лв. – при отсичане и трайно увреждане на местни и 
широкоразпространени широколистни дървета;  

т.4. от 200 до 5000 лв. – при отсичане и трайно увреждане на екзотични 
широколистни дървета;  

т.5.  от 40 до 5000 лв. – при отсичане и трайно увреждане на 
вечнозелени, листопадни и увивни храсти;  
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т.6.  от 50 до 5000 лв. – при отсичане и трайно увреждане на рози;  
т.7.  от 100 до 5000 лв. – при унищожаване на тревни площи;  
т.8.  от 300 до 5000 лв. - при отсичане и трайно увреждане на орехови 

дървета. 
            Чл.51. С цел поддържане и опазване на околната среда на гражданите 
се забранява:  

 /1/ Късане и изкореняване на цветя и повреждане на цветните им 
фигури.  

 /2/ Резитба и кастрене на клони на дървета и храсти без 
разрешение за това от Общината. 

 /3/ Бране на цветове и плодове от дървета и храсти без 
предварително разрешение от Общината и заплатена такса. 

 /4/ Повреждане на озеленени площи чрез отъпкване, преминаване 
на превозни средства, събиране на семена, плодове и резници, бране на билки 
и тревни растения и други подобни.  

 /5/ Палене на отпадъци, листа, гуми и смоли на обществени места, 
върху зелени площи, улици, тротоари и площадки.  

 /6/ Палене на огън в  парковете, градините и всички открити терени 
– общинска собственост. 

 /7/ Складиране на леснозапалими материали в стълбища, проходи, 
коридори и площадки на жилищните и обществените сгради. 

 /8/ Използване на нестандартни горивни материали - гума, 
пластмаси и други подобни за отопление или технологични нужди. 

 /9/ Извършване на дейности, свързани с отделянето на неприятни 
дразнещи миризми, установено органолептично. 

 /10/ Използване на неизправни локални котелни инсталации, които 
поради неправилен режим на горене замърсяват въздуха като отделят сажди и 
дим над допустимите норми. 

 /11/  Изхвърлянето на места, различни от определените, на излезли 
от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, батерии, 
акумулатори и отработени моторни масла. 

 /12/  При нарушение по ал.1, ал.2 и ал.3 на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 50 до 5000 лева. 

 /13/  При нарушение по ал. 4  на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 100 до 5000 лева. 

 /14/  При нарушение по ал.5, ал.6, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 10, ал. 11 -  
на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 20 до 5000 лева. 

Чл.52./1/ При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на 
публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с 
нестопанска цел, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия и 
физически лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажната 
собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират 
своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на 
сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на 
нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите. 

 /2/ При нарушаване на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 50 до 5000 лв.  
 Чл.53./1/ При почистване на сняг се забранява натрупването му: 
 1. върху тротоарите, без да се остави място за движение на 
пешеходците, както и в обсега на автобусните спирки и срещу входове на 
гаражи; 

2. в уличните регули и решетки за оттичането на водата;  
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                    /2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага глоба в 
размер от 50 до 5000 лв.  
 Чл.54. За организацията на дейността по снегопочистването Кметът на   
Общината издава заповед. 
                                          Глава Пета 
                                         Строителство 
 

 Чл.55./1/ Забранява се изпълнението на строителни или ремонтни 
работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и 
тротоарни настилки, зелени площи и други, без предварително изготвяне на 
проекти за временна организация на движението, съгласувани с РПУ-Крушари  
и без писмено разрешение от Община Крушари.  

 /2/ При нарушение по предходната алинея се налага наказание 
глоба в размер от 500 лв. 
 Чл.56./1/ След получаване на разрешение по предходния член, 
изпълнителят на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е 
длъжен да уведоми органите по пожарна и аварийна безопасност и спешна 
медицинска помощ за началото и срока на строителството по съответните 
улици, по които се ограничава движението. 

 /2/ При нарушение по предходната алинея се налага наказание 
глоба в размер от 100 до 5000 лв. 
 Чл.57./1/ Изпълнителят на строителни или ремонтни работи е длъжен да 
обезопасява направените изкопи, като поставя и поддържа необходимата 
сигнализация, свързана с временната организация на движението, през цялото 
времетраене на строителните и ремонтни работи. 

 /2/ При нарушение по предходната алинея се налага глоба от 500 
лв. 
 Чл.58./1/ Изпълнителите на строителни или ремонтни работи са длъжни 
да възстановят разкопаните или повредени по друг начин пътни и тротоарни 
настилки, площади, зелени площи и други, в срока указан в разрешението за 
разкопаване, както и да почистят района за своя сметка. 
  /2/ При нарушение по предходната алинея се налага наказание 
глоба в размер от 500 лв. 
 Чл.59./1/ Части от улични платна и тротоари, както и свободни общински 
терени, могат да се ползват временно за строителна площадка с разрешение от 
Общината след заплащане на такса за издаването му. След приключване на 
строителството ползвателите са длъжни да възстановят за своя сметка 
предоставените им терени във вида преди началото на строителните работи. 

 /2/ В изключителни случаи за целите по ал.1 може да се ползва 
най-много половината от уличното платно само след изготвяне на проект за 
временна организация на движението, съгласуване с КАТ и с  РПУ-Крушари. 

 /3/ При нарушаване на разпоредбите на ал.1 и ал.2 се налага 
наказание глоба в размер от 300 до 5000 лева. 
 Чл.60./1/ При повреди (аварии) на подземните мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура, попадащи в обхвата на улични и тротоарни 
платна, лицата отстраняващи повредата (аварията) са длъжни да предприемат 
незабавни мерки за обезопасяване на пешеходното и автомобилно движение, 
както и да  уведомят Община Крушари,  РПУ-Крушари, РСПАБ - Крушари и 
ЦСМП за временната организация на движението.  В почивните дни 
уведомяването на Общинската администрация става чрез дежурния 
“гражданска защита” в Общината. 
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  /2/ При нарушение по ал.1 се налага наказание глоба в размер от 
100 до 5000 лева.  
 Чл.61./1/ Лицата, които извършват строителни и ремонтни работи върху 
уличното платно, следва да са навършили пълнолетие и да са облечени през 
деня с оранжев работен костюм или дневносветеща сигнална оранжева 
жилетка, а през нощта да носят към облеклото си светлоотразяващи елементи. 

 /2/ При нарушение по ал.1 се налага наказание глоба в размер от 
50 до 5000 лева. 
 Чл.62. Предвидените в настоящата глава от наредбата наказания се 
налагат на лицата наредили или допуснали извършването на действията 
(бездействията), съставляващи нарушение: 

1. ръководители на организациите, фирмите или експлоатационните 
дружества, осъществяващи строителството или ремонта; 

2. ръководители на звена към посочените в т.1 организации, фирми и 
експлоатационни дружества; 

3. физически лица, които самостоятелно възлагат или изпълняват 
строително монтажни и ремонтни работи. 

 
§1. Създава се глава пет „а“ с чл. 62а и чл.62б 

 

Глава Пета „А“ 
Отглеждане на селскостопански животни 

   (Нова- Решение № 14/144, в сила от 18.12.2020 година) 
 

 
Чл. 62а.   (Нов- Решение № 14/144, в сила от 18.12.2020 година) 
 (1) Физическите и юридическите лица могат да отглеждат селскостопански 
животни на територията на община Крушари.   
 (2) При отглеждане на селскостопански животни, собствениците и 
ползвателите на животновъдните обекти са длъжни да спазват изискванията  на: 

- Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
- Наредба №  44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания 

към животновъдните обекти; 
- Наредби за хуманно отношение съгласно вида и категорията на заявените 

животни за отглеждане; 
- Наредба № 40  от 02.12.2008 г. за условията за отглеждане на 

селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески 
особености. 
 (3) В  обекти на физически лица, находящи се в границите на населените 
места на  територията на общината, предназначени за отглеждане на  животни 
за лични нужди,  допустимият брой животни е както следва: 

-  За населените места на територията на общината:  
      1. едър рогат добитък - до 3 крави и техните приплоди до 1 (една) година; 
      2. свине за угояване до 3 бр.; 
      3. свине майки до 2 бр. и техните приплоди до 2 (два) месеца; 
      4. коне и магарета до 3 бр. и техните приплоди до 12 месеца; 
      5. овце и кози до 7 бр. и техните приплоди до 12 месеца; 
      6. възрастни птици независимо от вида до 50 бр.; 
      7. бройлери и подрастващи птици независимо от вида  до 50 бройлера; 
      8. зайкини с приплодите до 10 бр. 
 (4) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел е 
разрешено извън строителните граници и в населените места на територията на 
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общината, при отстояния, условия и брой отговарящи на изискванията на 
действащото законодателство. 
(5) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с 
разпоредбите на Закона за пчеларството.        

Чл. 62б. (Нов- Решение № 14/144, в сила от 18.12.2020 година) 

  Забранява се: 

1. Отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия, 
неотговарящи на изискванията на действащото законодателство. 

  2. Отглеждането на животни и птици по терасите на всички жилищни сгради, 
в избените, таванските помещения и входовете на жилищни сгради, с 
изключение на еднофамилните. 

3. Отглеждането на животни и птици в жилищни сгради след установяване 
от компетентните органи, че същите пречат на живущите в жилищната сграда. 

   4. Извеждането и пускането на паша на селскостопански животни и птици в 
регулационно застроителните граници на населените места в общината, 
както и оставянето им без надзор в обхвата на пътя. 

5. Събирането на селскостопански животни на стада и пускането им на паша 
по зелените площи, детските и учебни заведения в границата на населените 
места. 

6. Въвеждане на животни в търговски обекти и на обществени места. 
7. Провеждане на борби(игри) с животни със залагания.  
8. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за ТБО и върху площи 

общинска или държавна собственост в границите на населените места. 
9. Отглеждането на селскостопански животни в централната градска зона. 
10. Отглеждането на животни в съсобствени парцели, без писменото 

съгласие на всички съсобственици. 
11. Изхвърлянето на труповете на умрели селскостопански. Същите да се  

загробват в трупосъбирателни пунктове или ями, изградени върху терени извън 
територията на населените места и определени от кмета на общината или 
кмета на кметството. 

 

                                                Глава Шеста 
                          Административно-наказателна отговорност 
 
 Чл.63./1/ Контролът по изпълнението на настоящата Наредбата се 
осъществява от Кмета на Общината, Началника на РПУ-Крушари и  Началника 
на РСПАБ-Крушари. 

 /2/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона 
за административните нарушения и наказания. 

 /3/ Актовете за установяване на административните нарушения се 
съставят от длъжностни лица на Община Крушари, РПУ-Крушари, Районна 
служба “Пожарна и аварийна безопасност”-Крушари и Сектор “КАТ”-РДВР. 
Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или 
упълномощено от него длъжностно лице. 
                    /4/ Актовете за установяване на административни нарушения по чл. 
29 и чл. 30 се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета 
на Община Крушари. 

 /5/ Длъжностните лица по ал.3 са длъжни да съставят актове на 
нарушителите за всяко установено от тях нарушение. 
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 /6/ Съставените актове и издадените наказателни постановления 
по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице, 
определено със заповед на Кмета на Общината. Длъжностното лице, което 
води регистъра, ежемесечно информира Кмета на Община Крушари и Главния 
счетоводител за вписаните актове и наказателни постановления. 
 Чл.64./1/ Административнонаказателната отговорност е лична. 

 /2/ За административни нарушения, извършени при осъществяване 
дейността на предприятия, дружества, учреждения и организации, отговарят 
работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, 
които са наредили или допуснали да бъдат извършени. 

 /3/ Когато извършителят на административно нарушение е 
действал в изпълнение на неправомерна служебна заповед, дадена по 
установения ред, той не носи административнонаказателна отговорност, ако 
заповедта не е съдържала очевидно за него нарушение. 
 Чл.65./1/ Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, 
навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в 
състояние на вменяемост. 

 /2/ Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, 
които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли 
да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да 
ръководят постъпките си. 

/3/ За административни нарушения, извършени от малолетни, 
непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно 
запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, 
които съзнателно са допуснали извършването им. 

/4/ При нарушение на Наредбата от военнослужещи и служители в 
системата на МВР за съставените актове срещу тях се сезират ръководителите 
на ведомствата, в които работят. 
 Чл.66. За всички неуредени случаи в настоящата наредба се прилагат 
разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 
 

Допълнителни разпоредби 
 

           § 1.  По смисъла на този закон: 
1.”Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от 

влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание или 
принудителна административна мярка за същото по вид нарушение. 

2.”Декоративна растителност” по смисъла на тази наредба е цялото 
декоративно растително разнообразие на територията на Община Крушари - 
дървета, храсти, цветя и треви, включени в озеленените площи, в насажденията 
по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, 
юридически и физически лица. Дълготрайна декоративна растителност са 
всички декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти. 

3. "Озеленени площи" по смисъла на тази наредба са площите, 
включени в зелените системи на Община Крушари, и свързаните с тях зони на 
влияние съгласно чл. 61 от Закона за устройство на територията. 

 

Заключителни разпоредби 
 

 § 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22 ал.1 и ал.3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила 
в 10 дневен срок от датата на приемането  й. 
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 §2. Настоящата Наредба отменя Наредба № 1 за поддържане на 
обществения ред в Община Крушари, приета с Решение № 4/22 от 01.04.2005г. 
и Наредба № 12 за поддържане на чистотата и опазване на околната среда на 
територията на Община Крушари, приета с Решение № 5/52 от 23.07.2003г. 
 

 § 3. В срок до ........................ 2006 година Кметът на Общината да създаде 
регистър на актовете и наказателните постановления, издавани съгласно тази 
Наредба. 

  
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:         /П/ 
                                                                                /  З. МЕХМЕД  / 


