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 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.01.2020 
г., за предложения и становища по настоящото предложение за Наредба №1 за 
опазване на обществения ред и чистотата на населените места на Община Попово. 
 
 
 
 Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от 
АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 
интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 
лица да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и 
информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1,e-mail: 
delovodstvo@popovo.bg,  както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър 
Стамболийски“ №1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
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МОТИВИ 
 

към предложението за Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на 
населените места на Община Попово 

 
  

 
1. Причини, налагащи приемането на Наредба №1 за опазване на обществения ред и 

чистотата на населените места на Община Попово 
Причината налагаща приемането на Наредба №1 за опазване на обществения ред и 

чистотата на населените места на Община Попово е нуждата от урегулиране обществените 
отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на 
публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на 
гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда и чистота 
на населените места, опазване на здравето на хората от зоонози, както и здравето на 
животните и хуманното отношение към тях на територията на общината. С нея следва да 
създаде и ред за упражняването на правомощията на кмета на общината, на кметовете на 
кметства и на кметските наместници  във връзка с опазването на обществения ред и 
чистата на населените места. Приемането ѝ следва да се извърши при спазване на 
процесуалните правила на Закона за нормативните актове относно приемането на такъв 
вид акт.  
     При изработване на проекта на Наредба №1 за опазване на обществения ред и 
чистотата на населените места на Община Попово са спазени принципите на 
необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 
пропорционалност и стабилност. 
            Принцип на необходимост - необходимо е съществуването на нормативна уредба 
на Община Попово регулираща отношенията по опазване на обществения ред и чистотата 
на населените места на Община Попово, които да отчитат особеностите на тези населени 
места. Не е предвидена по-голяма тежест за субектите на Наредбата от необходимата с 
оглед целите, които тя си поставя. В същото време целите на наредбата са 
законосъобразни и тяхното постигане е от съществено значение за качеството на живот на 
територията на Община Попово. 
  Принцип на обоснованост – Проектът за Наредба е обоснован с оглед 
необходимостта от приемането на подобен нормативен акт, неговите цели и с оглед 
обществените потребности на гражданите на Община Попово 

Принцип на предвидимост и откритост – проектът с докладната записка и 
мотивите ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Попово за становища и 
предложения от заинтересованите лица.  

Принципът на съгласуваност – предлаганият проект на Наредбата е съгласуван 
със служителите на всички звена от Общинска администрация – Попово, чиято дейност е 
свързана с прилагането на посочения нормативен акт. Проектът е съгласуван и с 
държавните органи, които имат отношение към урежданата от нея област, а именно с – 
Териториално управление – гр. Попово на Районна прокуратура – гр. Търговище, 
Началникът на РУП – гр. Попово, Директорът на Областна дирекция по безопасност на 
храните – гр. Търговище   

 
 Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - при 

изработването на проекта на Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на 
населените места на Община Попово е спазена разпоредбата на чл. 18а от Закона за 
нормативните актове, както и разпоредбите на Глави II и III от Закона за нормативните 
актове. Извършена е частична предварителна оценка на въздействието. 
   



 
 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба №1 за опазване на обществения 
ред и чистотата на населените места на Община Попово 
  Приемане на нормативна уредба във връзка с опазването на обществения ред и 
чистотата на населените места в Община Попово при спазване на изискванията на 
Закона за нормативните актове. 
 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба №1 за опазване 
на обществения ред и чистотата на населените места на Община Попово  

Не са необходими финансови и други средства за приемане и последващо 
прилагане на Наредбата. 

 
4. Очаквани резултати от приемане на Наредба №1 за опазване на обществения ред 

и чистотата на населените места на Община Попово 
 

       Привеждане на нормативната база на Община Попово в съответствие с националното 
законодателство,  конкретизиране на националните норми в съответствие с спецификите 
на Община Попово, свеждане до минимум на инциденти, злоупотреби и други незаконни 
действия на територията на общината 
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското 
законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 
Европейската общност, свързани с тази материя. 

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, 
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства 
на целите, поставени с предлаганата наредба. Настоящата Наредба е подзаконов 
нормативен акт и нейните разпоредби са в съответствие с нормативните актове от по-
висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  
 
 

Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал.4, ал.5 и ал.6 при 
спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК,  чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, 
в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 
интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 
лица да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и 
информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, e-mail:  
delovodstvo@popovo.bg, както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър 
Стамболийски“ №1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
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ПРОЕКТ! 
 

Н А Р Е Д Б А № 1 
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 

Настоящата Наредба е приета с Решение № …… по Протокол № ……. от 
………….2020г. на Общински съвет – Попово 

 
 

ГЛАВА I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с 
осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на публичната и частна 
собственост, създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и 
поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда и чистота на 
населените места, опазване на здравето на хората от зоонози, както и здравето на 
животните и хуманното отношение към тях на територията на Община Попово. 
(2) Наредбата определя правомощията и задълженията на общинската администрация, 
кметовете на кметства и РУП – Попово, и задълженията на гражданите, на 
ръководителите на учрежденията, обществените организации и на търговците, свързани 
с осъществяване на дейността и целите по предходната алинея. Определя и реда за 
констатиране на нарушения и налагане на глоби или имуществени санкции при 
неизпълнението им.  
Чл. 2. Наредбата се прилага по отношение на всички физически лица живеещи, 
работещи, временно пребиваващи и развиващи дейност на цялата територия на Община 
Попово. 
 
 

ГЛАВА ІІ 
ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 
Чл. 3. (1) За опазване и осигуряване на обществения ред в Община Попово се 
забранява: 
1. използване на звукови сигнали на МПС на територията на населените места в 
общината, извън случаите разрешени в Закона за движение по пътищата и Правилника 
за прилагането му. 
2. извършването 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 от водачи на 
МПС.; 
3. хвърлянето на пиротехнически изделия (бомбички, ракети и други запалителни 
предмети и експлозиви), чупенето на бутилки, хвърлянето на предмети, опасни за 
околните на обществени места; 
4. замърсяването на въздуха и почвата, чрез извършване на дейности, свързани с 
отделянето на неприятни и дразнещи миризми; 
5. забавления и игри, които създават повишена опасност за околните и за самите 
играещи; 
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6.  стрелба с бойно, ловно, малокалибрено и пневматично оръжие извън установения за 
това ред; 
7. врачуването и гадателството на обществени места. 
(2) За нарушения на забраните по ал.1 се налага глоба в размер от 50 до 350лв. 
Чл. 4. (1) Забранява се извършването на непристойни действия на обществени места 
нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото и 
личността. 
(2) Забранява се къпането в язовири и други неохранаеми водни басейни. 
(3) За нарушение на забраните по предходните алинеи се налага глоба в размер от 50 до 
350лв.  
Чл. 5. (1) Не се разрешава консумацията на алкохолни напитки по улиците, парковете и 
градините, спортните съоръжения и културните средища, освен на предназначени за 
това места. 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 50 до 500лв. 
Чл. 6. (1) Собствениците или ползвателите на заведения за хранене и развлечения 
(дискотеки, клубове, бистра), кина и театри и др. определят конкретните условия за 
достъп в тях, предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на 
посетителите и недопускане на инциденти, съгласно действащото законодателство. 
(2) В дискотеки, клубове, заведения за хранене и развлечения не се допускат след 22.00 
часа лица без документи за самоличност или ученическа лична карта.  
(3) Ако родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат 
грижи за дете, не могат да го придружат при посещение на заведенията по ал.1, те са 
длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на 
обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14 години, но не е 
навършило 18-годишна възраст, за което придружителят трябва да носи писмена 
декларация-съгласие от поне един от родителите/настойниците на детето. 
(4) За нарушение на забраните по предходните алинеи се налага глоба 50-500лв.  
 
 

ГЛАВА IIІ 
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И МЕСТАТА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ 
 

Чл. 7. (1) Гражданите, едноличните търговци, юридическите лица, ръководителите на 
предприятия, учреждения и организации са длъжни да опазват от повреди общинската 
собственост. 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба глоба от 50 до 500лв. 
Чл. 8. (1) Забранява се: 
1. Отвеждането на фекални води извън изгребни ями, при липса на изградена 
канализация. 
2. Отвеждането на отпадни води от автосервизи, автомивки, басейни, обществени 
перални и други на уличното платно. 
3. Замърсяването, повреждането и унищожаването на агитационни и рекламни 
материали /обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, рекламни 
съоръжения, информационни табла и др. подобни/, поставени при спазването на 
предвидените за това правила; 
4. Повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и 
информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, поставени с разрешение на 
Кмета на Община Попово. 
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5. Повреждане, разместване, унищожаване или извършването на други действия по 
отношение на паметници на културата, други паметници, паметни плочи, барелефи и 
други подобни. 
6. Разместването и повреждането на декоративни съоръжения и скулптурни елементи, 
чешми, фонтани, пейки, маси, мостчета, беседки, осветителни тела, съоръжения за 
детски и спортни игри и указателни табелки, както и спането по пейките и беседките, и 
къпането във фонтаните; 
7. чупене, повреждане, изкореняване, късане и газене на обособени тревни площи, 
лечебни, декоративни или защитени растителни видове на територията на Община 
Попово. 
8. Унищожаването на  яйца, местообитания, укрития и гнезда на представители на 
парковата фауна /гълъби, гугутки, пойни птици и др. животни/ на територията на парк 
„Градска градина” – гр. Попово и други паркове, градини и зелени площи за общо 
ползване на територията на Община Попово. 
9. Попълването на бордюри за осигуряване на удобен подход на превозните средства 
към гаражите и дворовете. 
10. Домуването по улиците и паркингите на товарни автомобили, автобуси, 
селскостопански машини и прикачен инвентар както и каруци. Собствениците или 
ползвателите са длъжни да им осигурят съответните гаражи, паркове или да използват 
обществени места, определени за целта. 
11. Паркиране на неизправни МПС по улици и тротоари. 
12.Рисуването, писането и драскането по фасади, градински и паркови настилки, 
парковата мебел, съоръженията и други публични и частни обекти, освен на 
определените или разрешените за целта места; 
13. Ползването на съоръженията по детските площадки от лица, чиято възраст не 
съответства на максималната допустима възраст, посочена на указателните табели, 
разположени в непосредствена близост до съответното съоръжение; 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 50 до 500лв. 
Чл. 9. (1) Специализираните фирми/собствениците са длъжни да ремонтират или 
възстановят повредените/откраднатите елементи от поддържаната от тях 
инфраструктура в срок до 24 часа от установяването. 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 50 до 500лв. 
Чл. 10. (1) При увреждане на елементи на градска среда – пътни платна и настилки, 
тротоари, фасади и други, се носи административно-наказателна отговорност, ако не 
представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 100 до 1000лв. 
 
 

 
ГЛАВА ІV 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 

Чл. 11. (1) Собствениците или ползвателите на моторни превозни средства са длъжни 
да не допускат излизане с МПС създаващи предпоставка за замърсяване на пътното 
платно и прилежащите тротоари. 
(2) Строителите и възложителите на строителни обекти са длъжни да осигурят 
необходимите условия и техника за своя сметка за измиване и почистване на 
излизащите от строителната площадка МПС. 
(3) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 50 до 400лв., а по ал.2 от 500 до 1000лв. 
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Чл. 12. (1) Поддържането и чистотата на естетичен вид около жилищните сгради, в 
междублоковите пространства, паркинги и търговски обекти е задължение на: 
1. Гражданите, съгласно график, определен от председателя на управителния съвет на 
етажната собственост 
2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, 
ведно с прилежащи към тях територии. 
3. Собствениците на МПС – по отношение на местата за паркирането им. 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 50 до 200лв. 
Чл. 13. (1) Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните 
търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, 
собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват след 
наваляването на снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и 
търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за 
преминаването на пешеходци натрупвания от сняг. 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 50 до 300лв. 
Чл. 14. (1) Части от тротоари, пътни и улични платна и други свободни обществени 
места, с изключение на детски площадки, паркове и градини могат да се ползват за 
временни строителни площадки, за складиране на строителни материали само с 
разрешение, издадено от Община Попово и срещу заплащане на съответната такса, като 
се вземат необходимите мерки за запазване от повреди уличните настилки, 
съоръжения, проводи, стълбове, зелени площи 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 100 до 500лв. 
Чл. 15. (1) Забранява се: 
1. Ползването на междублоковото пространство, общинска собственост, за 
животновъдство и земеделски цели; 
2. Формирането на временни депа за изкопни маси без издадено разрешение от Община 
Попово; 
3. Рекултивация на терени без необходимите разрешителни; 
4. Миенето, ремонтирането, подмяната на масла и гресирането на моторни превозни 
средства, водещо до замърсяване, извън определените за целта места; 
5. Движението на ППС с животинска тяга без средство предпазващо от замърсяване 
пътното платно и тротоарните настилки с фекалии; 
6. Поставянето на кашпи, вериги, ленти и/или др. предмети и съоръжения върху 
уличните платна и/или тротоари и други, както и затварянето им с бариери или др. 
съоръжения, освен в случаите когато има разрешение от Община Попово; 
7. Влизането на МПС в дворовете на училищата и детските заведения, с изключение на 
обслужващите автомобили, след разрешение на съответния директор; 
8. Влизането на МПС в парк „Градска градина“, с изключение на поддържаща парка 
техника; 
9. Движението на ППС с животинска тяга в централната част на гр. Попово, обособена 
от улиците: на север – "Аспарух", на запад - "Цар Освободител", "Кирил и Методий", 
"Просветна", на изток – "Асен Златаров", на юг - "Цанко Церковски" и "Генерал 
Баранов". 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 50 до 500лв. 
Чл. 16. (1) Извозването на строителни материали, отпадъци или насипни товари се 
извършва след определяне на маршрут от Община Попово 
(2) При отклонение от определения маршрут нарушителите се санкционират. 
(3) Водача на превозващото МПС е длъжен да притежава заверен пътен лист и копие от 
заверения маршрут по ал. 1. 
(4) За нарушения на предходните алинеи се налага глоба от 300 до 1000лв. 
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ГЛАВА V 
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СПОКОЙСТВИЕ И ОТДИХ НА ГРАЖДАНИТЕ 
Чл. 17. В жилищните сгради, в урегулираните поземлени имоти и дворове се забранява 
в часовете извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 20.00 ч: 
1. Извършването на строително-монтажни или ремонтни дейности създаващи силен 
шум смущаващ обитателите на други жилища. 
2. Извършването на производствени или други дейности, смущаващи спокойствието 
или застрашаващи безопасността на гражданите; 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 50 до 250лв. 
Чл. 18. (1) Забранява се провеждането на празненства или други битови мероприятия, 
създаващи силен шум, както и всякакви действия смущаващи обитателите на съседни  
жилища и/или имоти в интервала от 14.00ч. до 16.00ч.  и от 23.00ч. до 08.00ч.,  
(2) Забранява се провеждането на илюминации или използването на фойерверки 
създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища в интервала от 14.00ч. 
до 16.00ч.  и от 23.00ч. до 08.00ч., с изключение на дните на официалните празници или 
с разрешение от Кмета на община Попово за конкретно мероприятие. 
(3) За нарушения на предходните алинеи се налага глоба от 50 до 500лв. 
Чл. 19. (1) В жилищните сгради и в урегулираните поземлени имоти се забранява: 
1. Използването на удължители за простиране на дрехи или др. извън пространството 
на вътрешните дворове; 
2. Поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и прозорците, 
застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите; 
(2) За нарушения на ал.1, т.1 се налага глоба от 10 до 100лв., а за такива на ал.1, т.2 от 
50 до 500лв. 
Чл. 20. (1) Собствениците или ползвателите на апартаменти или обекти в жилищни 
сгради, административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и/или 
фирмите извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни 
инсталации, са длъжни да отведат кондензата, отделящ се от отоплителните и 
климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, 
административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез 
съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, 
тротоари и други площи за движение на граждани. 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 50 до 500лв. 
Чл. 21. (1) Председателите на управителни съвети на етажна собственост са длъжни да 
осигуряват съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред 
при изпълнение на техните задачи; 
(2) За нарушения на ал.1 се налага глоба от 20 до 200лв. 
 
 

ГЛАВА VI 
РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ  ЖИВОТНИ НАТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПОПОВО 
 

Чл. 22. (1) Собствениците на кучета в Община Попово са длъжни: 
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1. да регистрират кучетата си като подадат заявление в Информационния център в 
общинска администрация; 
2. да заплащат ежегодно такса за притежаване на куче по Закона за местните данъци и 
такси. 
(2) За извършената регистрация, собствениците получават Удостоверение за 
регистрация.  
(3) Размерът на ежегодната такса за притежание на куче се определя с Наредба за  
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община 
Попово.  
(4) За неизпълнение на задължението за регистрация на куче по ал.1, т.1, на 
собственика се налага глоба в размер на 50 лв., като му се дава писмено предписание да 
извърши регистрацията в едномесечен срок. 
Чл. 23. (1) В Общинска администрация гр. Попово и в кметствата на общината се 
изготвя и води Регистър на  домашните  кучета на територията на населеното място; 
(2) В регистъра се отразяват: 

- трите имена и постоянен  адрес на собственика; 
- адрес на който пребивава домашното куче; 
- порода и външни белези на животното; 
- платена такса по Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги в Община Попово; 
- номер на микрочипа; 
- декларация за запознаване на собственика със задълженията му по настоящата 

наредба; 
(3) Освобождават се от такса собствениците на: 

1. кучета на лица с увреждания; 
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 
3. кучета, използвани за опитни цели; 
4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 
5. кастрирани кучета; 
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се 

отглеждат в регистриран животновъден обект. 
(4) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за 
мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.  
Чл. 24. (1) Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика 
на територията на Община Попово са длъжни: 
1. Да изпращат ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко 
регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община; 
2. Да предприемат ограничителни мерки и да уведомяват Кмета на Община Попово,  
кметовете на кметства и кметските наместници  в община Попово при съмнение и 
възникване на епизоотии или при поява на масова смъртност при животните; 
3. Да уведомяват незабавно Кмета на Община Попово,  кметовете на кметства и 
кметските наместници  в община Попово за установени нарушения при трупосъбиране 
и загробване на животни; 
4. Да водят регистър по образец утвърден от Генералния директор на БАБХ на 
обслужваните от тях домашни животни. 
(2) Ветеринарните лекари, извършват манипулации по инплантиране на микрочип 
установяващ самоличността на собственика, порода, пол и възраст на животните и 
извършените имунизации. 
Чл. 25. (1) Собствениците на кучета са длъжни: 
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1. да декларират в кметствата по местоживеене вида, пола и броя на притежаваните от 
тях кучета и настъпилите промени в числеността им в срок  до 30 дни за ново 
закупените и до 3 месеца за новородените. 
2. да извеждат кучетата си с повод, а агресивни кучета - и с намордник. 
3. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват 
мястото след дефекация. 
4. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и 
да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи. 
5. Да осигурят спазването на общите изисквания по Закона за управление на етажната 
собственост и Правилника за вътрешния ред приет от Общото събрание на етажните 
собственици. 
6. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хората или други животни. 
7. Да се грижат за животните и да не ги изоставят, а тези които не са в състояние да ги 
отглеждат, са задължени да ги предадат безвъзмездно в общинския приют. 
8. Да съобщават на държавните ветеринарномедицински органи за животни, показващи 
съмнителни признаци на бяс. 
9. Да посетят лицензирана ветеринарномедицинска клиника за поставяне на микрочип 
на кучетата, чиито собственици са. 
(2) За нарушения на ал., т.1, т.3 и т.6 се налага глоба в размер на 100лв., а за нарушение 
по т. 4 от 50 до 500лв. 
Чл.26. (1) Безстопанствени кучета са: 
- Свободно скитащи домашни кучета (в тази бройка влизат и кучетата от строителни 
обекти, стопански дворове, паркинги, свободно пуснати без повод и т.н.); 
- Изоставени от стопаните си кучета; 
- Поколения на домашни кучета, резултат на неконтролирано развъждане; 
- Поколения на некастрирани безстопанствени кучета.  
(2) При констатиране на безстопанствено куче, се поражда задължение за служителите 
на общинския приют за безстопанствени кучета към Община Попово да го заловят и 
приберат в приюта. 
(3) Куче, прибрано от служители на общинския приют за безстопанствени кучета към 
Община Попово, непотърсено в 14-дневен срок от собственика си се подлага на 
манипулациите съгласно разпоредбите на българското законодателство. 
(4) При повторно залавяне на животно/котка, куче/ което е било освобождавано или 
осиновено от общинския приют за безстопанствени животни на собственика се налага 
глоба. 
(5) Безстопанствени животни, страдащи от остри заразни заболявания или чието 
поведение представлява опасност за живота и здравето за хората и животните, след 
установяване на здравния им статус от компетентните длъжностни лица от общинския 
приют за безстопанствени животни, подлежат на евтаназия. 
Чл. 27. (1) Забранява се: 
1. Разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със 
забранителни знаци. Местата за разхождане се определят със заповед на Кмета на 
Община Попово. 
2. Отглеждането с търговска цел за продажба, пансионат и др. на кучета, котки 
декоративни птици в жилищни помещения. 
3. Отглеждането на животни в около блоковите пространства, както и на стълбищните 
площадки и други места, противоречащи на правилника за вътрешния ред в етажната 
собственост. 
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4. Извозването и загробването на животинските трупове се извършва в специално 
изградени извън населените места трупни ями, отговарящи на санитарно-техническите 
изисквания. 
5. Изхвърлянето на трупове на животни в контейнери за битови отпадъци на 
територията на гр. Попово. 
6. В зоните, разрешени за отглеждане на домашни и селскостопански животни, 
собствениците осигуряват и поддържат необходимата хигиена в дворовете и 
помещенията, в които се отглеждат животните. 
(2) За нарушения по чл.26, т.1 се налага глоба в размер от 100лв. 
Чл. 28. За нарушенията по тази глава се налага административно наказание – глоба в 
размери, определени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД) и се 
налагат по реда на тази наредба, доколкото друго не е предвидено в ЗВДМ, друг закон 
или подзаконов нормативен акт. 
 
 
 

ГЛАВА VІІ 
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 29. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на 
длъжностните лица, определени със Заповед на Кмета на Община Попово и на 
служителите на РУ на МВР. 
(2) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, 
определени от Кмета на Община Попово и с актове на служители на РУ на МВР. 
(3) Въз основа на съставените актове на Кмета на Община Попово или упълномощен от 
него заместник - кмет издава наказателните постановления. 
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за 
административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 
Чл. 30. Отговорност за нарушения на Наредбата носят: 
1. Всички пълнолетни лица, които живеят постоянно или временно пребивават на 
територията на Община Попово; 
2. Непълнолетните, които са навършили 16 години, но не навършили 18 години, когато 
са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да 
ръководят постъпките си.  
3. За нарушенията по тази наредба, извършени от малолетни, непълнолетни до 16 
годишна възраст и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно, родителите, 
попечителите или настойници, които съзнателно са допуснали извършването им или са 
били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. 
4. За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, 
заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна 
отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и 
ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.  
Чл. 31. (1) Конкретния размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от 
наказващия орган в наказателно постановление при стриктно спазване на разпоредбата 
на чл. 27, ал.2 от ЗАНН. 
(2) Установените административни наказания се налагат, доколкото не са предвидени 
други в специален нормативен акт или нормативен акт от по-висока степен. 
Чл. 32. (1) Лицата по чл. 28, ал.2 могат да връчват на виновните лица предписания с 
определяне срок за отстраняването на допуснатите нарушения. 
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(2) При изтичане срока на предписанието и неизпълнението му, на нарушителя се 
съставя акт за установяване на административно нарушение в съответствие с правилата 
на тази наредба. 
Чл. 33. За маловажни случаи на административни нарушения на разпоредбите  на 
настоящата Наредба, установени при извършването им, овластените за това 
длъжностни лица могат да налагат на място глоба в размер от 10 до 50 лева, която 
събират с фиш. При отказ да се заплати глобата се съставя акт за установяване на 
административно нарушение. 
 
Чл. 34. За явно маловажни случаи на административни нарушения може да не бъде 
налагано административно наказание глоба, като се предупреди нарушителя, устно или 
писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено 
административно наказание. 
Чл. 35. Независимо от административно наказателната отговорност по тази Наредба, 
нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните 
последици от извършеното от тях нарушение. 
Чл. 36. В случаите, когато административно-наказващият орган прецени, че 
нарушението, за което е образувано административно-наказателно производство 
съставлява престъпление по Наказателния кодекс, наказателно постановление не се 
издава, образуваната преписка се спира като събраните материали се изпращат по 
компетентност на съответната Районна или Окръжна Прокуратура. 
 
 

ГЛАВА VІІІ 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл.21, ал.2 и чл.22 , ал.4, ал.5 и ал.6 от 
ЗМСМА и влиза в сила 7 дни след обнародването ú в Местен вестник. 
§ 2. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на 
Общинския съвет. 
 



СПРАВКА 
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА  №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И 

ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 
 
№ 

ОРГАНИЗАЦИЯ/П
ОТРЕБИТЕЛ 

/вкл. начина на 
получаване на 

предложението/  

 
 

Бележки и предложения 

 
 
Приети/неприети 

 
 

мотиви 

     
   

 
  

 



 

 

ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово 

ул. „Ал.Стамболийски“ 

№1тел.:0608/40021 

факс: 0608/40024 

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo,Bulgaria 

str„Al.Stamboliyski“№1 

tel.: +35960840021 

fax: +35960840024 

 
e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на 

населените места на Община Попово. 

 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

  

На територията на Община Попово действаше Наредба №1 за опазване на 

обществения ред и чистотата на населените места на Община Попово, приета с 

Решение № 331 по Протокол № 23 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Попово, против 

която бе подаден прокурорски протест чрез Общински съвет –Попово до 

Административен съд – Търговище. Основанието за протестиране на нормативния акт е 

неспазване законовото изискване за наличие на мотиви при приемането на акта. 

 

С Решение №109/29.11.2018г. постановено по административно дело №169/2018г.,  

Административен съд - Търговище отменя до сега действалата Наредба №1 за опазване на 

обществения ред и чистотата на населените места на Община Попово поради 

констатирана от съдебния състав липса на мотиви при приемането и. Съдебното решение 

на Административен съд – Търговище е потвърдено с Решение №14161/23.10.2019г. по 

административно дело №1182/20019г. на Върховния административен съд.  

 

Предвид отмяната на Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на 

населените места на Община Попово и с оглед нуждата от урегулиране обществените 

отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на 

публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на 

гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда и чистота 

на населените места, опазване на здравето на хората от зоонози, както и здравето на 

животните и хуманното отношение към тях на територията на Община Попово, Общински 

съвет гр. Попово следва да приеме Наредба №1 при спазване на процедурата уредена в 

Закона за нормативните актове. 

 



Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и  

при спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК,  чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, 

предлагам Общински съвет гр. Попово да вземе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

1. Приема Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените 

места на Община Попово 

 

 

 

 

Вносител: 

 

Д-р Людмил Веселинов 

Кмет на Община Попово   
 

 

Изготвил: 

 /Пламен Русев – юрисконсулт в Община Попово/ 
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