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НАРЕДБА
№1
за осигуряване на обществения ред на територията на община Гурково
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с
осигуряването и опазването на обществения ред на територията на община Гурково с
оглед нормалното функциониране на всички предприятия, учреждения и организации,
установяване и поддържане на добър благоустройствен ред в населените места на
общината, спокойствието и сигурността на гражданите, както и защита на техните права.
Чл.2.(1) С настоящата Наредба се уреждат обществени отношения, неуредени изрично от
други законови и подзаконови нормативни актове.
(2) Наредбата се прилага по отношение на:
1. Всички лица, които постоянно или временно пребивават на територията на
община Гурково;
2. Собственици, ползватели, наематели обитатели на жилищни сгради;
3. Управители и контрольори на етажната собственост, по отношение на
предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;
4. Управители и представители на търговски дружества, еднолични търговци,
предприятия, учреждения и организации и други, развиващи дейност на територията на
община Гурково;
5. Търговски дружества, еднолични търговци, предприятия, учреждения и
организации и други, развиващи дейност на територията на община Гурково.
Чл.3. (1) Наредбата определя правата и задълженията на общинската администрация,
както и правомощията й за установяване и санкциониране на нарушенията по тази
Наредба.
(2) Със заповед на Кмета се определят длъжностни лица, които са задължени да
упражняват контрол по спазване изискванията на настоящата Наредба и да налагат глоби
и имуществени санкции на нарушителите.
(3) Длъжностните лица, определени по ал.2, при изпълнение на служебните си
задължения са длъжни да се легитимират със служебна карта и при необходимост имат
право да потърсят съдействие от Участък “Полиция”, Гурково.
(4) Всички лица са длъжни да оказват съдействие на служителите от Общинска
администрация при изпълнение на служебните им задължения относно прилагане
разпоредбите на настоящата Наредба.
(5) Длъжностните лица, определени по ал.2, при изпълнение на служебните си
задължения имат право да изискват представяне на документи и обяснения от
проверяваните, с цел установяване на обстоятелствата по спазване на настоящата
Наредба.
Чл.4.(1) Отговорни по Наредбата са пълнолетни лица, навършили 18 години, които са
извършили нарушения в състояние на вменяемост.
(2) За нарушения по Наредбата, извършени от малолетни, от непълнолетни и от
лица, поставени под запрещение отговарят техните законни представители, съответно
родители, попечители, настойници.
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РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ
И МОРАЛ
Чл.5.(1). За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се
забранява
вдигането на шум, независимо от неговия произход, смущаващ спокойствието на
обитателите в жилищните сгради, включително свиренето на музикални инструменти,
пеене, репетиране, преподаване на музика и музициране в жилищните сгради без
осигурени ефикасни обезшумителни мерки, използването на аудио-визуална
техника,дейности от стопански и битов характер, производствени дейности и
занаятчийски услуги, предизвикващи шум, в часовете:
- в работни дни: от 14,00ч. до 16,00ч. и от 22,00ч. до 07,00ч.;
- в почивни и празнични дни: от 14,00ч. до 16,30ч. и от 22,00ч. до 08,00ч.
(2) Забранява се извършването на действия, противоречащи на добрите нрави,
нарушаващи обществения ред, изразяващи неуважение към обществото, личността и
морала за времето на цялото денонощие.
(3) Забраната по алинея 1 не се прилага при обществени прояви, разрешени от
Кмета на Община Гурково.
Чл.6. Забранява се:
1.
Провеждането на сватбени, семейни и други частни събития на
нерегламентирани места – тротоари, площади, улици, междужилищни пространства,
градини, паркове и други територии общинска собственост, както и в частни имоти,
водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите.
2. Ползването на оркестри и други източници на музика в обществени заведения,
намиращи се в близост до жилищни сгради:
- от 22.00 ч. до 7.00ч. през зимния сезон и
- от 23.00ч. до 06.00ч. през летния сезон;
3.Извършването на дейности, причиняващи замърсяване, шум, отделяне на прах и
други частици, облъчвания и вибрации над допустимите по действащото законодателство
норми.
Чл.7.(1) Забранява се :
1.Провеждането на събрания, митинги, манифестации,демонстрации и други
обществени прояви без предварително уведомяване на кмета на общината и съответните
кметства най-малко 48 часа, а за манифестации най-малко 72 часа преди началото, като в
уведомлението задължително се посочва организаторът, целта, мястото и времето и
маршрута на проявата.
2.Провеждане на различни спортни мероприятия по улиците и площадите без
предварително уведомяване на кмета на общината и когато това се налага съгласуване с
Участък “Полиция” Гурково и Районна служба „Противопожарна безопасност и защита
на населението“.
3.Промяната на вече утвърдените време и маршрут на масовите мероприятия, като
организаторите се задължават да осигурят спазването на необходимия обществен ред.
(2). При извънредни обстоятелства, уведомлението по предходната алинея може
да се направи в срок 24 часа, а за манифестации – в срок от 48 часа, преди началото на
събитието, като се посочват и причините за това.
Чл.8. (1)Забранява се:
1.Продажбата, закупуването и употребата на огнестрелни, газови, пневматични
оръжия, , пиротехнически средства и взривни вещества, застрашаващи спокойствието,
здравето и живота на гражданите без съответното разрешение, издадено от органите на
МВР.
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2.Носенето на огнестрелно, газово и пневматично оръжие и други общоопасни
средства в заведения, дискотеки, училища и други сгради с обществено предназначение.
3.Употреба на пиротехнически изделия с увеселителна или друга цел без
предварително подадено писмено уведомление до Кмета на Община Гурково. Заявителят
представя и Разрешение за употреба, издадено от органите на МВР.
4. Употребата и игра с взривни вещества, оръжие, ластици и прашки, въздушни
пушки и други на открити места и при обществени мероприятия, които нарушават
спокойствието и създават опасност за живота и здравето на гражданите в населените
места.
5. Хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи
предмети и смеси на всички места за обществено ползване.
6. Изкупуването на черни и цветни метали от лица под 18-годишна възраст в
пунктовете за изкупуване на отпадъци на територията на Общината.
7. Организиране и провеждане на боеве с животни на територията на общината.
8. Играенето на всички видове хазартни игри в паркове, градини, улици, площади,
заведения и други обществени места, освен в специално предназначените за целта игрални
заведения.
9. Употребата на алкохол и упойващи вещества по улици, площади, паркове, зелени
площи и други, предназначени за обществено ползване.
10. Продължителното загряване и форсиране на място на моторни превозни
средства в населените места в община Гурково.
11. Просията под каквато и да е форма на обществени места.
(2) Забранява се в района на детските и учебните заведения на територията на
Общината /учебните сгради, училищните дворове и дворовете на детските градини /:
1. Употребата на алкохол и тютюнопушене;
2. Използването на вулгарни изрази и жестове;
3. Влизането на външни лица в сградите по време на учебните занятия;
4. Вдигането на шум около учебните заведения и всички други начини, с които се
възпрепятства или пречи на провеждането на учебните занятия;
5. Използването на дворовете от външни лица, с изключение на спортните
площадки на училищата;
6. Организирането и участието във всички видове хазартни игри и лотарии;
7. Разпространението на еротична и порнографска литература и материали;
8. Извършването на религиозна пропаганда и продажба на религиозна литература,
освен традиционните църковни ритуали на официални празници и религиозно-просветна
дейност.
9. Малтретиране и всякакви други форми на насилие над други лица;
10. Увреждане и посегателство на училищно и общинско имущество;
11. Употребата на димки, бомбички и други взривни вещества;
12. Рекламирането, разпространението и употребата на всички видове упойващи
вещества.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Чл.9. Не се допускат деца на обществени места, в които се предлагат програми с еротично
или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина.
Чл.10.(1). Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина,
театри и читалища определят конкретните условия за достъп на деца в тях и контролират
тяхното изпълнение в съответствие с целите на специализираната закрила.
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(2). Условията по ал.1 се определят съобразно броя на децата, спецификата или
вида на проявата.
(3). При започване на търговската дейност, на видно за клиента място да се
осигурява информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал.1.
Чл.11.(1). Лицата по чл.10, ал.1, чиито обекти се посещават от деца, предприемат
необходимите действия за осигуряване безопасността на децата и недопускане на
инциденти като:
1. Не допускат превишаване максималния капацитет на обекта.
2. Осигурят достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност
аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях.
3. Назначат отговорник по охраната на обекта.
4. Осигурят охраняващи обекта лица, съобразно броя на децата, спецификата на
обекта и вида на проявата.
(2). Отговорникът по охраната на обекта:
1. Ръководи и контролира охраната му.
2. Организира и контролира пропускателния режим .
3. Не допуска в обекта:
а/ лица без документ за самоличност или ученическа лична карта.
б/ лица, които носят оръжие или други общо опасни средства, наркотични или
други упойващи вещества.
в/ лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи
вещества.
г/ лица, които отказват да бъдат проверени.
4. Предприема други необходими действия по осигуряване безопасността на
децата.
5. Взаимодейства при необходимост с органите на МВР и други компетентни
държавни органи.
Чл.12. Лицата, които провеждат организирани прояви на деца на обществени места,
осигуряват реда и безопасността по време и след провеждането им, като:
1. Уведомяват Участък „Полиция“, Гурково не по-късно от 24 часа преди обявения
начален час на проявата, като посочват и времетраенето й.
2. Осигуряват охрана и медицинско обслужване, а при необходимост и транспорт.
3.Отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на
обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което
уведомяват органите на МВР и другите компетентни държавни и общински органи.
Чл.13.(1). Когато организираната проява е свързана с придвижването на група от деца,
организаторите определят ръководител на групата и придружители.
(2). Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно
броя на децата и специфичните им нужди.
(3). Ръководителят на групата и придружителите:
1. Предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на
децата в посещавания обект и зоната около него.
2. При възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и
общински органи.
(4). По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на
ръководителя на групата.
Чл.14.(1) Забранява се посещаването на дискотеки, интернет клубове,игрални зали и
всички видове питейни и увеселителни заведения от 20:00 ч. до 6:00 ч., за лица
ненавършили 14-годишна възраст и от 22:00 ч. до 6:00 ч., за лица навършили 14-годишна
възраст, но ненавършили 18-годишна възраст.
(2) Забраната не се отнася:
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1. За лица ненавършили 14-годишна възраст, придружени съответно от родител,
попечител, настойник или друг пълнолетен член на семейството, от 20:00 ч. до 22:00 ч. и
за лица навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст,
придружени съответно от родител, попечител, настойник или друг пълнолетен член на
семейството, след 22:00 часа.
2.При колективни изяви на малолетни и на непълнолетни – до 22:00 ч. с
присъствие на учител, треньор, ръководител на художествен състав.
(3) За нарушаване на забраната по предходните алинеи от малолетни и
непълнолетни лица отговорност носят съответно родителите, попечителите или
настойниците, както и собствениците или управителите на заведения по ал. 1. Същите
подлежат на санкции и съгласно Чл.15 ЗБППМН.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СОБСТВЕНОСТТА И ЧИСТОТАТА
Чл.15. (1). Поддържането на чист и естетически вид на територията на община Гурково е
задължение на всички лица – постоянно живеещи и/или временно пребиваващи.
(2) Гражданите, живеещи в частни имоти поддържат чисти и прилежащите на
дворовете части от тротоарите и уличните платна, а през зимата почистват снега от
тротоарите.
(3) Ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации,
собствениците на фирми, заведения, магазини, складове, гаражи и други поддържат и
прилежащите към имотите им части от тротоари, улични платна, зелени площи и други, а
през зимата почистват снега от площадките, стълбите и прилежащите тротоари,
използвани от гражданите и клиентите им..
(4) През зимния сезон общината организира почистването на уличните платна от
снега.
(5) Прилежащите към имотите тротоари, зелени площи, улични платна и други се
определят от кмета на общината по предварително разработена и утвърдена схема.
Чл.16.(1) Кметът на Общината организира управлението на битовите и строителните
отпадъци, както и третирането на масово разпространени и на опасни отпадъци от бита,
образувани на територията на общината, съгласно изискванията на ЗУО, подзаконовите
нормативни актове и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община
Гурково. Кметовете на кметствата и кметските наместници следят за дейностите по
събирането и извозването на битовите отпадъци от населените места.
(2) Гражданите, стопанските и обществените организации, фирмите, заведенията,
магазините са длъжни да използват съдовете за смет само за битови отпадъци.
(3) Растителните отпадъци от дворовете, животинските отпадъци, остатъците от
въглища за отопление, строителни отпадъци, изкопни земни маси и други се изхвърлят на
определените от общината места след издадено Разрешение за третиране и
транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни маси
от самите
собственици, с техен транспорт и платена такса по Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гурково.
(4) Забранява се изсипването на отпадъци извън съдовете за смет.
(5) В съдовете за смет се забранява изхвърлянето на пожароопасни, избухливи и
горящи вещества, твърди, обемисти предмети и др., които могат да повредят
сметосъбирачните машини.
(6)Забранява се преместването на съдовете за смет от определените им места.
(7) Забранено е складирането на строителни и други материали и приготвянето на
варови, циментови и други разтвори по тротоарите и уличните платна, както и
складирането на оборски тор и други битови отпадъци.
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(8) Забранява се изхвърлянето на угарки, люспи от семки и фъстъци по улиците,
площадите и други обществени места.
(9) След прибиране на стоварените строителни материали, дърва и други,
собственикът е длъжен да почисти замърсените тротоари и улични платна.
(10)Складирането на строителни материали, варови разтвори и др. по тротоарите и
уличните платна става само след издадено строително разрешение от Гл. архитект на
общината и след издадено разрешително за складиране на строителни материали.
Тротоарът и уличното платно се почистват след изтичане на срока на разрешителното за
складиране на строителни материали.
(11)Забранява се изнасянето и оставянето на стоки, амбалаж, горивни, строителни и
всякакъв вид отпадъци по улиците, тротоарите и зелените площи.
(12)Всички собственици са длъжни да поддържат и ремонтират фасадите на
домовете си.
Чл.17.(1) Забранява се:
1.Събарянето, повреждането и разместването на табелки и пътни знаци, пейки,
съоръжения и кошчета за улична смет, поставени в градините, парковете, детските и
спортните площадки и на други обществени места.
2.Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и
съоръжения, на обществените чешми; на уличните и паркови съоръжения; на
обществените тоалетни, сгради и огради – общинска собственост; на противопожарните
съоръжения; на пътните знаци, табели, указатели, ограждения, превозни средства, както и
на други вещи и имоти – общинска собственост.
(2) Забранява се:
1. Изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сградите, оградите и
стълбовете – общинска собственост.
2.Поставянето и лепенето на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, нагледни
агитационни материали и други по сгради, стени, стълбове за улично осветление,
автобусни спирки, спирконавеси, съдове за битови отпадъци и други, извън определените
за целта места.
3.Унищожаването и повреждането на реклами, нагледни материали, знамена,
плакати, лозунги и други, поставени на определените за целта места.
4.Изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците на културата и паметни
плочи; физическото посегателство върху тях, както и оскверняването им с действия,
уронващи обществения морал и норми на поведение.
(3)Почистването и отремонтирането на културно-историческите обекти, за които е
констатирано посегателство, се извършва от виновната страна, а ако тя откаже, от
общината, като разходите са за сметка на нарушителя.
(4)В случай на невъзможност за установяване на нарушителите, почистването на
сгради публична и частна общинска собственост се извършва от общината, а сгради
частна собственост – от собствениците им.
Чл.18. Забранява се:
1. Ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и други, поставяне на
съоръжения (скоби, метални ограничители, обозначителни табели, изкуствени неравности
по платното за движение и други), ограничаващи правото на преминаване и паркиране,
както и поставяне на маркировки (графични, цифрови и други обозначения) върху същите,
без съответното разрешение, издадено от предвидени в нормативен акт органи.
2.Съхраняването на стари, катастрофирали и снети от движение нерегистрирани
или с чужди регистрационни табели с изтекъл срок МПС или купета по улиците,
тротоарите, площадите и междублоковите пространства.
Чл.19. Не се разрешава влизането и качването в незавършени строежи, с изключение на
длъжностни лица, оправомощени със закон или друг нормативен акт.
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Чл.20. (1) Строителните и специализираните фирми и предприятия, стопаните на
подземните проводи и съоръжения, а също така и частни лица, които трябва да извършват
ремонтни работи или ново строителство могат да започнат работа само след издаване на
разрешение за строеж от Главния архитект на Общината, ако такова се изисква съгласно
ЗУТ.
(2)Не се разрешава прокопаването на улици и тротоари без разрешение от
Общината и без наличието на ограждения, знаково стопанство и осветление на бариерите.
(3) При извършване на изкопни и други работи, при които се нарушават настилките
на пътните платна, тротоарите и други площи – публична общинска собственост, преди
издаване на разрешението по ал.1 и 2 техният възложител (изпълнител) внася по сметка на
Общината гаранционна сума (депозит) за възстановяването им в размер:
- 200 лв. за 1м2 разкопана площ - за асфалтирани пътни платна на общинските
пътища;
- 150лв за 1м2 разкопана площ - за асфалтирани площи и пътни платна на улици
или тротоари с трайни настилки;
- 100 лв за 1м2 разкопана площ от озеленени площи - публична общинска
собственост и от пътни платна с нетрайна настилка;
- 70лв за 1м2 разкопана площ от неблагоустроени улици и терени публична
общинска собственост .
(4) След възстановяване целостта на настилката в определения срок и приемането й
от специализирани органи, депозитът се възстановява изцяло.
(5) При некачествено възстановяване депозитът се задържа за възстановяване
целостта на настилката от общината.
(6) Всички фирми и физически лица, извършващи ремонти, са длъжни да
възстановят настилката не по-късно от 1 /един/ месец от прокопаването.
7) Въведената организация се отнася и за отстраняването на спешни аварии по
електроснабдителни, водоснабдителни,канализационни и други комуникационни мрежи.
Чл.21.“Водоснабдяване и канализация” ЕООД град Стара Загора е длъжно да отстранява
всички течове по уличните платна и тротоарите в срок до 24 часа от подаване на сигнала.
Чл. 22. Във връзка с правилното използване на питейната вода, отглеждането и защитата
на растения се забранява:
(1).Използването на питейна вода за промишлени нужди и напояване на участъци
за селскостопанско производство, с изключение на промишлени предприятия, на които им
е забранено със закон ползването на промишлени води.
(2). Изкореняването и късането на цветя, събирането на семена и резници, брането
на билки, тревни растения и други в парковете, зелените площи и резервати без
разрешение.
(3). Нанасянето на повреди върху дървета и храсти, чупенето и рязането на клони,
използването на стеблата за опъване на арматурно желязо и др.
(4).Отсичане на дървета в границите на населените места и крайселищните
насаждения с противоерозийни функции и по коритата на реките без разрешение.
(5). Преминаването на превозни средства през тревните площи.
Чл.23. (1) Забранява се свободното пускане и разхождане на домашни животни по
детските площадки, в дворовете на учебните, детските и здравните заведения, стадионите,
в градините, парковете и уличните зелени площи и по тротоарите.
(2) Свободното разхождане на кучета, става само на места, определени със заповед
на кмета/кметския наместник на населеното място. Собствениците на кучета са длъжни да
ги разхождат само с каишки, а за едрите породи – с каишка и намордник.
(3) След дефекация на кучета или домашни животни по улици, тротоари, алеи и
други открити площадки, собственикът им е длъжен да почисти незабавно замърсеното
място.
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Чл.24. (1) Забранява се преминаването на домашни животни през централните части на
населените места.
(2) Забранява се движение на пътни превозни средства с животинска тяга, които не
са оборудвани с престилки за животинските отпадъци.
(3) Забранява се пашата на животни в парковете и градините на територията на
община Гурково, включително и в озеленените площи по околовръстните пътища.
Чл.25. Отглеждането на ловни, любителски и луксозни кучета в блоковите жилищни
сгради, става съгласно изискванията на Наредбата на община Гурково за регистрация на
кучетата.
РАЗДЕЛ ПЕТИ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Чл.26. Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна
собственост, съответно управителите са длъжни да осигурят:
(1) Съдействие на специализираните служби по опазване на обществения ред при
изпълнение на техните задачи.
(2) Спазване на Правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и
сигнализиране службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на
настоящата наредба.
(3) Обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни места.
(4) Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и
организирането на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в
жилищните сгради и в площите около тях.
(5) Обезопасяване на входните врати на етажната собственост.
(6) Да съхраняват и поддържат Книга на етажната собственост.
Чл.27. В сгради, в режим на етажна собственост, се забранява:
(1) Преграждането на общите части, освен с изричното решение на общото
събрание.
(2) Складирането на строителни и лесно запалими материали, отпадъци и предмети
в общите части на сградата (коридори, стълбищни и етажни площадки, тавани,
подпокривни пространства, мазета, шахти и други), които трябва да се поддържат
свободни и проходими.
(3) Извършването на търговски, стопански и други производствени дейности, с
изключение на разрешените по съответния ред.
(4) Изтупване, изтърсване, изхвърляне на отпадъци, изливане на вода и други
течности от балконите на сгради с режим на етажна собственост.
Чл.28. Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна
собственост, съответно управителите и живущите в сгради – етажна собственост се
задължават:
(1) Да поддържат в изправност осветителната и звънчевата инсталации.
(2) Да поддържат в изправност решетките и капаците на избените помещения,
улуците и водосточните тръби към улиците, мазилките и прозорците.
(3) Да не допускат поставянето на неукрепени предмети на парапетите на
балконите, на прозорците и фасадата, за да не се създава опасност за преминаващите.
(4) Да не допускат поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите,
освен ако са здраво закрепени и надлежно отводнени.
(5) Да не допускат изхвърлянето на отпадъци и угарки от балкони и прозорци на
сградите.
Чл.29.Председателите на управителните съвети/управителите на сгради в режим на
етажна собственост организират почистването и поддържането на тези части от сградите,
които са предназначени за общо ползване от обитателите, прилежащите дворове и зелени
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площи, частите от тротоарите и уличните платна, прилежащи на имотите им, а през
зимата почистват снега от входовете и прилежащите тротоари.
Чл.30. За задоволяване на битови потребности строителни, монтажни или ремонтни
дейности в сградите в режим на етажна собственост, може да се извършват само от 08,00ч
до 14,00ч. и от 16,00ч. до 19,00ч. в работните дни, а със съгласието на засегнатите
собственици и живущи в сградата – и в почивните и празничните дни в същия часови
пояс.
РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ
И ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Чл.31. (1) Разрешеното работно време на заведенията за хранене и развлечения и други
търговски обекти е както следва:
- от 07.00 ч. до 22.00 ч. за периода от 01.10. до 01.05.
- от 07.00 ч. до 23.00 ч. за периода от 01.05. до 01.10.
Чл.32. Забранява се:
(1) Продажбата и сервирането на спиртни напитки на лица до 18-годишна възраст;
(2) Продажбата на цигари и тютюневи изделия на лица до 18-годишна възраст;
(3) Продажбата и сервирането на алкохол на лица в нетрезво състояние;
(4) Продажбата на лепила, лакове, бронз и други на лица до 18-годишна възраст
(без канцеларско лепило и лак за нокти).
Чл.33. (1)Уличната търговия в Гурково се извършва на определените от кмета на
общината места, а в другите селища от кметовете на кметствата въз основа на схема
одобрена от главния архитект на общината.Кметовете определят и организират
устройването на точно определени места за търговия и извън селищата.
(2) Забранява се стопанската и други видове дейност в жилищни блокове и сгради,
които нарушават тишината, спокойствието и безопасността на обитателите и създават
пожарна и взривна опасност.
Чл.34.(1)Ръководителите на фирми, сдружения, учреждения, стопански и обществени
организации и лицата, развиващи търговска и друг вид дейности се задължават:
1. При поставяне на фирмени надписи, плакати, реклами и други на фасадите на
сградите, прилежащите територии и зелени площи да спазват Наредбата за рекламната
дейност на територията на община Гурково.
2. Да снабдят с противопожарни уреди и съоръжения своите обекти и осигурят
спазването на противопожарните правила и безопасна евакуация на своите клиенти и
служители.
РАЗДЕЛ СЕДМИ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И БЕЗОПАСНОСТ
НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл.35. (1) Юридическите и физически лица, осигуряващи транспорта на територията на
общината се задължават да спазват маршрутите и графика на движение и местата за
спиране, както и допустимата скорост на движение на МПС в населените места.
(2) Юридическите и физически лица, извършващи таксиметров транспорт
оборудват автомобилите си с таксиметров апарат и отличителни знаци.
(3) Юридическите и физически лица, осъществяващи обществен транспорт
поддържат автомобилите в добър естетически вид.
Чл.36. За осигуряване на добра организация на транспорта и безопасност на движението
на територията на община Гурково се забранява:
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(1) Движението на нерегистрирани превозни средства с животинска тяга и
малогабаритна самоходна техника.
(2) Водачи на превозни средства с животинска тяга и пастири на стада да ги
оставят без надзор в обхвата на пътя.
(3) Движението на верижни машини по асфалтовите пътища – общинска
собственост.
(4) Паркирането и преминаването през тротоарите, алеите, градините и тревните
площи в общината на всякакъв вид превозни средства.
(5) Премахване, преместване или унищожаване на пътни знаци и елементи на
светлинната сигнализация, свързани с безопасността на движението.
Чл.37.(1) Забранява се движението на каруци, трактори и др. селскостопански машини
по маршрути, различни от определените от Общината за времето от:
- 1 декември до 31 март - от 18,00 ч. до 6,00 ч. – зимно време;
- 1 април до 30 ноември – от 21,00 ч. до 6,00 ч. – лятно време, с изключение на
периода на розобера и жътвата.
(2)Каруците трябва да са регистрирани и оборудвани по съответния начин,
определен с Наредба на Общински съвет – Гурково.
РАЗДЕЛ ОСМИ
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.38. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда, определен от Закона за
административните нарушения и наказания/ЗАНН/.
Чл.39. ( 1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от
длъжностни лица в общинската администрация, определени по реда на чл.3, ал.2 от
настоящата наредба и от служителите в Участък „Полиция” – Гурково.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Чл.40. (1) За нарушения по тази Наредба, ако извършеното деяние не представлява потежко нарушение, на физическите лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лв., а на
юридически лица и еднолични търговци – имуществена санкция в размер от 200 до 2000
лв.
(2) За маловажни случаи на нарушения, установени при извършването им, се
налагат глоби от 10 до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш, съдържащ данни за
самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението,
нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и
от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на
общинска администрация град Гурково за изпълнение. Ако нарушителят оспори
нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване
на административно нарушение по реда и условията на този раздел /изм. и доп. реш.№
497/29.11.2018 г./
(3) За повторно нарушение се налагат глоби в размер от 100 до 1000 лв., а на
юридическите лица и едноличните търговци имуществени санкции в размер от 400 до
4000 лв. /изм. и доп. реш.№ 497/29.11.2018 г./
(4) Ако при извършване на нарушението са причинени вреди на общинска
собственост, кметът на общината задължително определя в наказателното постановление
размера на обезщетението за тези вреди въз основа на заключение на лицензиран
оценител.
Чл.41. За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни или поставени под
запрещение лица, глобите се налагат на техните родители, настойници или попечители.
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Чл.42. Възлага контрола по спазването на Наредбата на кмета на общината, кметовете на
населени места, кметските наместници и Участък „Полиция”, Гурково.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази Наредба:
„Маловажен случай“ е този, при който извършеното административно нарушение с оглед
липсата или незначителността на вредните последици или наличие на други смекчаващи
обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнените случаи
на административни нарушения от съответния вид;
„Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок, от влизане в сила на
наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по
вид нарушение.
„Системно“ е извършването на три или повече нарушения в продължение на две години.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21,ал.1,т.13 и ал.2 от ЗМСМА и влиза
в сила след влизане в сила на решението на Общински съвет-Гурково, с което е приета
§2.За прилагане на настоящата Наредба Кмета на община Гурково издава заповеди.
§3. Наредбата е приета от Общински съвет – Гурково с Решение № 470 по Протокол № 38 на
ОбС – Гурково от 28.09.2018 г. и отменя Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, на
територията на Община Гурково, приета с решение № 435/26.06.2014 г. по Протокол № 37 на
Общински съвет – Гурково,изменена и допълнена съгласно Решение № 21/16.02.2016 год. на
Старозагорския административен съд.
Наредбата е изм. и доп. с реш.№ 497/29.11.2018 г. по Протокол № 40.
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