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РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

Общи положения 
 

Чл.1. Тази Наредба урежда поддържането и опазването на обществения ред, 

организацията на движението, осигуряването на условия за спокойно обитаване, труд и 

отдих на гражданите и опазване на общественото имущество, предназначено за общо 

ползване, безопасността на движение в населените места на община Брегово, борбата с 

пиянството и алкохолизма, борба със спекулата. 

Чл.2. Контролът по опазването на обществения ред се възлага на кмета на 

общината. 

Чл.З. Осигуряване опазването на обществения ред в населените места се възлага 

на кметовете и кметските наместници. 

Чл.4. За осигуряване опазването на обществения ред Кметът на общината издава 

заповеди, които са задължителни за Началника на РУ „Полиция”. Началникът на РУ 

„Полиция” може да обжалва пред Областния управител заповедта, при несъгласие, по 

реда на чл.44, ал.З от ЗМСМА.  
 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

Условия за поддържане и опазване на обществения ред 

осигуряване спокойствие и почивка на гражданите 
 

Чл.5. Поведението на гражданите на обществени места се контролира от 

Участък „Полиция”- Брегово към РУ „Полиция” - Видин и общинската охрана. 

Чл.6. За осигуряване на спокойствието и почивката на гражданите се забранява: 

1. Осъществяването на дейности при които шумът, съгласно допустимите 

норми не може да бъде ограничен в помещенията или района на жилищата и 

учрежденията. 

2. Не се допуска използването на звукови сигнали, шумно каране на МПС и 

форсиране на двигатели от 23:00 ч. до 08:00 ч.  

3.Забранява се вдигането на шум, пеене, свирене и други, нарушаващи 

почивката и спокойствието на гражданите от 14:00 ч. до 16:00 ч. и от 23:00 ч. до 08:00 ч. 

     4. „Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга в 

земеделските земи /недвижимите имоти извън регулация/ на територията на общината 

за времето между 23:00 ч. и 08:00 ч. 

5. Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните 

сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 

14:00 и 16:00 часа и между 23:00 и 08:00 часа, с изключение на дейностите по 

организирано събиране и извозване на битовите отпадъци. 

6. Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, 

общинска собственост, като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, 

градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се 

нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите. 

7. Извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение 

на обществени места. 

8. Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически и други 

обекти. 

9. Пребиваването, извън домовете на лица под 14 години, без придружител-

пълнолетно лице след 20:00 часа. 
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Чл.7.Митинги, шествия и други масови мероприятия, които променят  

общоприетия обществен ред, както провеждането на увеселителни, спортно-

състезателни и други празнични мероприятия от населението, на открито, се 

регистрират в общината или    кметството, предварително от организаторите, най-малко 

48 часа преди мероприятието, а в неотложни случаи в еднодневен срок /чл.8, ал.1 и 2 от 

Закона за събранията, митингите и манифестациите/. 

Чл.8. Духова музика, оркестри и други видове забавно-увеселителни 

мероприятия се разрешават във обществени и фирмени заведения, ресторанти, градини 

и др., намиращи се в населени места или в непосредствена близост до тях, без времето 

определено в чл.6 т.2. 

Чл.9.Шумни тържества и веселия могат да се проведат без времето определено в 

чл. 6, т. 3. Изключение може да се направи само при писмено разрешение от общината. 

Чл.10.Забранява се провеждането на игри и действия с използването на общо 

опасни средства /огън, взривни вещества, боеприпаси, увеселителни гръмове, оръжие, 

ловно оръжие в чертите на населени места, пиротехнически средства, прашки и други 

самоделни устройства/, които нарушават спокойствието на гражданите или създават 

опасност за живота и здравето им и този на околните.  

Чл. 11. Нарушение на обществения ред са:  

1.Явяването на обществено место в неприличен външен вид и в пияно 

състояние, както и обслужването на такива лица в заведенията за обществено хранене; 

2.Лепенето на афиши, некролози, обяви, реклами и др. подобни извън 

определените за целта места; 

3.Късането, задраскването или повреждане по друг начин на материали, 

поставени на определените за целта места; 

4.Използуването на спрей, бои и др. за изписване на сгради, огради и др. 

подобни; 

5.Повреждането на уличното осветление, съоръженията на детски площадки, 

пътните знаци, паметниците на културата, съдовете за смет, обществените чешми, 

кладенци, пейки: 

6.Шумното товарене и разтоварване на превозни средства;  

7.Внасянето на алкохолни напитки, хладно оръжие, метални прътове, вериги и 

влизането в нетрезво състояние в административни сгради, на места където се 

провеждат културни и спортни мероприятия, както и в училищата, болници, детски и 

социални заведения. 

8.Неизпълнение или нарушение на законно разпореждане, заповед или 

Наредба на органа на властта. 

9.Допускането на животни на по-малко от 10 метра разстояние от Държавната 

граница; 

10.Къпането в р.Дунав, р.Тимок, каналите за напояване и други водоеми, 

извън определените за целта места, със Заповед на кмета на общината; 
 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

Организацията и контрола на движението в населените места и 

осигуряването на безопасност на движението 
 

Чл.12. Работите, свързани с разкопаването на улични и тротоарни настилки и 

вътрешно-квартални пространства се извършва въз основа на разрешение за строеж. За 

започването на строежа, възложителя уведомява съответната общинска администрация 

след съгласуване с органите по безопасността на движението. Разрешение за строеж се 

издава от гл.архитект на общината. 
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Чл. 13.Временно складиране на строителни материали върху уличните тротоари 

се допуска само при условията на Чл. 12. 

Чл.14.Павилиони, сергии, маси и други подобни се допускат на уличните 

тротоари, само след разрешение на гл.архитекти платена такса. 

Чл. 15.Забранява се местопребиваването на излезли от употреба, 

разкомплектовани и катастрофирали МПС по уличните платна, тротоарите, алеите и 

тревните площи на   парковете и градини, а също и поставянето на каравани, фургони и 

други на посочените no-rope места. 

Чл.16. Забранява се ограждането и поставянето съоръжения на части от 

улиците, площадите, алеите, за паркиране на пътно превозно средство, както и да се 

поставят маркировки на такива места за нуждите на паркирането. 

Чл.17.3абранява се обучението с велосипеди по улиците, хващането на 

велосипедистите в движение един за друг, возенето по двама на едноместен велосипед, 

карането на велосипеди по тротоарите, градините, алеите. 

Чл.18.3абранява се лежането по пейките, поставени на обществени места за 

сядане, както и преместването им от определените места. 

Чл. 19.Забранява се движението на превозни средства по уличните тротоари и 

зелени площи, както и преминаването на МПС 

Чл.20. /1/ 3абранява  се  движението  на  верижни   машини   по асфалтирани 

улици и площади, както и снижаването на бордюри с цел лесно преминаване с превозно 

средство. 

/2/ Забранява се движението и паркирането на селскостопанска техника в 

централната част на Брегово (I зона) и населените места в общината.  

Чл.21.Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга в 

централната и представителните части на общината, както и оставянето им без надзор, 

свободно движение на животни без придружител, както и връзването им за дървета и 

стълбове. 

Чл.22.3абранява се повреждането на уличните платна и тротоарите, а при 

установени такива повреди, които застрашават безопасността на движението, същите се 

обезопасяват незабавно с необходимата сигнализация и се отстраняват в срок от 48 часа 

от нарушителя. 

Чл.23. Забранява се влизането в пътищата с непочистени машини и 

замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал 

и други отпадъчни материали. 
 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

 

Борба с пиянството и алкохолизма, наркоманиите, злоупотребата с 

детски труд, сексуалната експлоатация на деца и  

трафика на хора 
 

Чл.23.Забранява се употребата на алкохол на обществени места с изключение на 

заведенията, в които е разрешено. 

Чл.24.Забранява се продажбата и консумацията на спиртни напитки в 

сладкарниците, лавките, магазините които са в непосредствена близост по училища и 

детски заведения. 

Чл.25.Забранява се продажбата на спиртни напитки на малолетни, 

непълнолетни и ученици в питейните заведения на територията на общината, както и 

възмездяването за положен труд и продажбата на спиртни напитки на малолетни, 
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непълнолетни, ученици и домуващите от заведенията за социални услуги от частни 

лица. 

Чл.26 /нов/ Забранява се посещението на малолетни, непълнолетни и ученици в 

учебно време на питейни заведения с цел закрила срещу въвличане в дейности, 

неблагоприятни за образователното им развитие /виж чл.11, ал.1 от ЗЗД/. 

Чл.27 /нов/ Забранява се достъпът на малолетни и непълнолетни в заведенията с 

еротични програми и хазарт. 

Чл.28 / нов / Забраняват се всички форми на трудова експлоатация на деца от 

частни лица и фирми, освен в случаите и по реда, упоменати в законите на страната. 

Чл.29 /нов/ Забранява се производството, търговията, разпространението и 

употребата на наркотични вещества от всякакъв тип на територията на общината. 

Чл.30 /нов/ Забранява се набирането, транспортирането, прехвърлянето, 

укриването или приемането на хора, особено на деца, както и на търгуването с тях и 

техни органи, с цел експлоатация от какъвто и да било вид, която по смисъла на Закона 

за борба с трафика на хора представлява „трафик”. 

Чл.31 /нов/ На лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да 

пребивават на обществени места след 22:00 часа, освен когато са придружени от 

родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно 

основание или пълнолетно дееспособно лице, снабдено с писмен документ за изразено 

съгласие от родител, попечител, настойник и лица, полагащи грижи за непълнолетни на 

друго правно основание. 

Чл.32.Забранява се на управителите на заведения и обслужващият им персонал 

да сервират спиртни напитки на клиенти, които са в явно пияно състояние. 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 

Борба със спекулата 
 

Чл.33.По смисъла на Закона за борба със спекулата, спекулативната стопанска 

дейност е: 

1.Продаването на стоки и извършването на услуги по цена над определената 

или преди да е установена по определения ред. 

2.Извършването на търговска или друг вид дейност без надлежно оформени 

документи за целта, разрешителни, категоризация, лицензиране и др. 

Чл.34.Търговска дейност се извършва само на определените за целта места, след 

платена такса за това. 

Чл.35.Контролът върху спекулативната дейност се възлага на органите на 

полицията, кметовете, членовете на Постоянните комисии към ОбС и специалисти от 

общинската администрация. 
 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

Контрол и наказания 
 

Чл.36.Контролът по изпълнение на настоящата Наредба се възлага на Кмета на 

общината. Той може да упълномощи специалистите от общинската администрация, 

кметовете на кметствата и кметски наместници. 

Чл.37./1/За констатирани нарушения контролните органи по . смисъл на чл.36 

съставят актове, въз основа, на които кметът на общината издава Наказателни 

постановления. 

/2/.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда, определен в чл.31 на ЗАНН. 
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Чл.38 /1/Размерът на паричната глоба за всяко отделно нарушение се определя 

от контролният орган} съобразно тежестта на нарушението и степента на вината на 

нарушителя. 

/2/.Административното наказание се налага, ако за конкретното нарушение не е 

предвидено по-тежко наказание от друг действащ нормативен акт на Р България. 

Чл.З9.За нарушение, извършено при осъществяване на дейност от фирма, 

учреждение, заведение или организация, наказателна отговорност носят съответните 

ръководители, солидарно с   виновните за деянието работници или служители, че са 

допуснали тези нарушения да бъдат извършени. 

Чл.40.3а нарушения, извършени от малолетни до 14 години и от непълнолетни до 

18 години отговарят родителите, попечителите и настойниците, съгласно чл. 26 от 

3AHH и им се налагат глоби на основание чл. 31 от ЗАНН. 

Чл.41. /се отменя/. 
 

РАЗДЕЛ   СЕДМИ 

Заключителни разпоредби 
 

§ 1 .Тази Наредба влиза в сила от 01.07.2000г.  

§ 2.Срокът на действие на Наредбата е до приемането на  нова Наредба от ОбС - 

Брегово. 

§ 3. Наредбата е приета на Заседание на ОбС – Брегово с Решение № 58, взето с 

Протокол № 09 / 31.05.2000 г. 

§ 4. Наредбата е актуализирана на Заседание на ОбС – Брегово с Решение № 21, 

взето с Протокол № 04 / 11.03.2004 г. 

§ 5. Наредбата е актуализирана на Заседание на ОбС – Брегово с Решение № 45, 

взето с Протокол № 08 / 30.11.2005 г. 

  § 6. Наредбата е актуализирана на заседание на ОбС-Брегово с Решение №25, 

взето с Протокол №03/10.05.2012г. 

  § 7. Наредбата е актуализирана на заседание на ОбС-Брегово с Решение №74, 

взето с Протокол №08/20.12.2012г. 

  § 8. Наредбата е актуализирана на заседание на ОбС-Брегово с Решение №45, 

взето с Протокол №07/28.07.2015 г. 

§ 9. Наредбата е актуализирана на заседание на ОбС-Брегово с Решение №06, 

взето с Протокол №03/23.12.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 


