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У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

На основание чл. 77, чл. 79, чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс 

/АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, 

Общински съвет – гр. Кубрат 

 

УВЕДОМЯВА: 

 

Изготвен e Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общински 

съвет – гр. Кубрат за обществения ред в община Кубрат.  

Наредбата е обнародвана на 06.06.2008 г. в интернет сайта на общината; изм. с 

Решениe № 522 от Протокол № 39 / 29.07.2011 г.; изм. с Решениe № 9 от Протокол № 2 / 

27.11.2015 г.; изм. с Решениe № 48 от Протокол № 5 / 24.02.2020 г. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 04.01.2021г. - 30 - дни от 

датата на публикуване – 04.12.2020г. в деловодството на Общински съвет - Кубрат  или 

на е-mail: office@obskubrat.bg. 

На основание чл. 28, ал. 2 от ЗНА, мотивите за приемане на Наредбата са 

следните:  

 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Кубрат за обществения ред в община Кубрат: 

 

 С предлаганите промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба  № 1 за 

обществения ред в община Кубрат, се цели осъществяване на контрол по отношение на 

създаване на здравословни условия на живот, спазване на обществения ред и обществените 

отношения, както и опазване на околната среда от шум. 

 В действащата Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат, не са уредени 

нарушенията, свързани с шум, предизвикан от съседи и от домашни дейности, нарушаващ 

спокойствието на обитателите на жилищни сгради, също така и създаването по какъвто и да 

е начин на шум на обществени места и в жилищните зони, водещ до вреден ефект и 

дискомфорт, както и излъчването на шум по време на строителство. Не са уредени и глобите 

за този вид нарушения. 

 Предвиждат се глоби за непристойни прояви, с които се нарушава общественият ред.  

Също така се предвиждат и глоби за откритото носене и употребата на взривни вещества, 

огнестрелно и хладно оръжие и други подобни, които създават опасност за живота и 

здравето на гражданите. 

 Забранява се употребата на алкохол по всяко време на открито по улици, тротоари, 

площади, паркове и градини, междублокови пространства, дворове на училища, детски ясли 

и градини и на други открити места за трайно задоволяване на обществени потребности на 

територията на Община Кубрат.  

 В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба  № 1 за обществения ред в 

община Кубрат се предвиждат и други  нови забрани, както и глоби и санкции за съответния 

вид нарушение. 
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 Друга съществена промяна е отмяната на Раздел V: Начини и условия за отглеждане 

на животни със стопанска, спортна и научна цел или като домашни животни / от чл. 30 до чл.  

36/, тъй като материята е уредена в Наредба № 26 на Общински съвет – гр. Кубрат за реда и 

условията при отглеждане на животни в населените места на Община Кубрат. 

 С изменението на Наредбата се предлага актуализация на досегашния подзаконов 

нормативен акт на община Кубрат и привеждането му в съответствие с измененията 

настъпили в законодателството, имащи отношение към неговия предмет. 

 2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата: 

 С представената за разглеждане Наредба за изменение на Наредба № 1 за 

обществения ред в община Кубрат се цели спазване разпоредбата на чл.76, ал.3 от АПК, 

съгласно която Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 

нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. 

 Представеният проект цели привеждане на Наредба № 1 за обществения ред в община 

Кубрат, както в съответствие с разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда, 

така и в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата: 

 Изменението на Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат не е свързано с 

изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с 

ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 

 4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

 Създаване на здравословни условия на живот на населението, спазване на 

обществения ред и обществените отношения, както и опазване на околната среда от шум. 

 Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат да не противоречи на Закона за 

защита от шума в околната среда, на Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания 

към животновъдните обекти, на Закона за ветеринарномедицинската дейност и да бъде в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Настоящият проект е подзаконов нормативен акт. Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат е в пълно съответствие с 

европейското законодателство. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта 

за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от 

отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед 

задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно 

самоуправление. 
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ПРОЕКТ !!! 

 

 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред 

в Община Кубрат, както следва: 

 

 

 § 1. Изменя чл. 4, ал. 1, както следва: 

Стар текст: чл.4, ал. 1 „Забранява се извършването на дейности от стопански и битов 

характер в жилищните сгради и около тях, които предизвикват шум, нарушаващ 

спокойствието на гражданите в часовете от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.“. 

Нов текст: Чл.4, ал. 1 „Забранява се създаването на шум, предизвикан от домашни 

дейности и съседи, нарушаващ спокойствието на обитателите на жилищни сгради, 

както и озвучаването с музикални и усилвателни уредби и свиренето на оркестри от 

14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 8.00 ч. в жилищните сгради“. 

 

 § 2. Изменя чл. 4, ал. 2, както следва: 

Стар текст: чл. 4, ал. 2 „Временни изключения се допускат при дейности от обществена 

необходимост с разрешение на кмета на общината, в което се указва срокът и се дават 

допълнителни указания и изисквания“. 

Нов текст:: чл. 4, ал. 2 „Забранява се високото говорене, пеене, свирене и създаване по 

какъвто и да е начин на шум на обществени места и в жилищните зони, водещ до 

вреден ефект и дискомфорт за времето от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 08.00 ч., с 

изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите 

отпадъци, а също така и при косене на общински зелени площи“. 

 

 § 3. Изменя чл. 4,  ал. 3, както следва: 

Стар текст: чл. 4,  ал. 3 „Забранява се озвучаването от обекти за производство, съхраняване 

и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, 

предназначени за жилищно строителство, както и в жилищни сгради с повече от едно 

жилище и сгради и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно 

строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето 

от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на религиозни 

храмове, железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи 

за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, както и изключенията 

предвидени в чл.9 от Наредба № 1 на Общински съвет-Кубрат“. 

Нов текст: чл. 4,  ал. 3 „Забранява се излъчването на шум по време на строителство за 

времето от 14.00 до 16.00 ч. и от 23.00 до 08.00 ч.“. 
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 § 4. В чл. 4 се създава нова ал. 5: 

Нова ал. 5 „Забранява се зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия 

и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, 

предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със 

смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради 

със смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч.“. 

 

 § 5. В чл. 4 се създава нова ал. 6: 

Нова ал. 6 „Забранява се озвучаването от обекти по ал. 5 и на открити площи в зони и 

територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и 

зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с 

изключение на териториите на религиозни храмове, автогари и при използването на 

системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия както и 

изключенията предвидени в чл. 9 от Наредба № 1 на Общински съвет - Кубрат“. 

 

 § 6. В чл. 4 се създава нова ал. 7: 

Нова ал. 7 „За нарушение по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 виновните физически лица наказват с 

глоба в размер от 100 до 500 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се 

налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. При повторно нарушение 

виновните физически лица се наказват с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а на 

юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в 

размер от 1000 до 5000 лв.“. 

 

 § 7.  В чл. 4 се създава нова ал. 8: 

Нова ал. 8 „За нарушение по чл. 4, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 физическите лица се наказват с 

глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци 

се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв. При повторно нарушение 

физическите лица се наказват с глоба в размер от 2000 до 6000 лв., а на юридическите 

лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 

000 лв.“. 

 

 § 8. Създава се нов чл. 4а, ал. 1 и ал. 2: 

Нов чл. 4а, ал. 1 „Забранява се извършването на непристойни прояви, с които се 

нарушава общественият ред и спокойствие, нормите на поведение по улици, площади и 

други обществени места, изразяващи се чрез нецензурни и неприлични изрази и 

действия, извън случаите, представляващи престъпления по чл. 325 от Наказателния 

кодекс и чл. 1 от Указа за борба с дребното хулиганство“.  
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Нов чл. 4а, ал. 2 „Който извърши нарушение на чл. 4а, ал. 1, се наказва с глоба в размер 

от 100 лв. до 500 лв. При повторно нарушение се налага глоба в размер от 500 лв. до 

1000 лв.“. 

 

 § 9. Чл. 5 се допълва с нови алинеи – ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4: 

Чл. 5, ал. 1 „Забранява се откритото носене и употребата на взривни вещества, 

огнестрелно и хладно оръжие, въздушни пушки и други подобни, които създават 

опасност за живота и здравето на гражданите“. 

Чл. 5, ал. 2 „Който извърши нарушение на чл. 5, ал. 1, се наказва глоба в размер от 500 

лв. до 2500 лв. При повторно нарушение се налага глоба в размер от 3000 лв. до 8000 

лв.“. 

Чл. 5, ал. 3 „Забранява се употребата на алкохол по всяко време на открито по улици, 

тротоари, площади, паркове и градини, междублокови пространства, дворове на 

училища, детски ясли и градини и на други открити места за трайно задоволяване на 

обществени потребности на територията на Община Кубрат, с изключение на случаите 

на организирани и разрешени по законния ред чествания, събори и други прояви“. 

Чл. 5, ал. 4 „Който извърши нарушение на чл. 5, ал. 3, се наказва сглоба в размер от 50 

лв. до 100 лв. и отвореният за консумация алкохол се излива на място. При повторно 

нарушение се налага глоба в двоен размер“. 

 

 § 10. Чл. 10 се допълва с нови алинеи – ал. 1, ал. 2 и ал. 3: 

Чл. 10, ал. 1 „Забранява се провеждането на обществени и групови мероприятия 

(митинги, демонстрации, събрания, състезания, рекламни кампании и други), които 

препятстват нормалната работа на фирмите и гражданите в общината или създават 

затруднения в организацията на движението“. 

Чл. 10, ал. 2 „При провеждане на манифестации, митинги, шествия и подобен вид 

мероприятия се забраняват шумните и нецензурни скандирания по улиците, 

площадите и други обществени места, водещи до нарушаване на обществения ред. 

Определените по законовия ред отговорници осигуряват нормалното им протичане“. 

Чл. 10, ал. 3 „За нарушение по чл. 10, ал. 1 и ал. 2, се налага глоба в размер от 50 лв. до 

300 лв.“. 

 

 § 11. Създава се нов чл. 12а, ал. 1 и ал. 2: 

Чл. 12а, ал. 1 „Забранява се нерегламентираното лагеруване в района на Община 

Кубрат“. 

Чл. 12а, ал. 2 „За нарушение по чл. 12, ал. 1, се налага глоба в размер от 50 лв. до 200 

лв.“. 
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 § 12. Създава се нов чл. 12б, ал. 1 и ал. 2: 

Чл. 12б, ал. 1 „Забранява се: 

 1. Разместване на пейки, стъпване по тях, драскането или повреждането им по 

друг начин. 

 2. Разместване без разрешение на общинските органи на съоръженията в 

детските и ученически спортни площадки, както и тяхното повреждане и 

унищожаване. 

 3. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки и 

съоръженията; на уличните хидранти; на заслоните по спирките на обществения 

транспорт; уличните и парковите осветителни тела и съоръжения, на афишните 

съоръжения и площи, на скулптурно - декоративните форми и елементи и други“. 

Чл. 12б, ал. 2 „За нарушение по чл. 12б, ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3, се налага глоба в размер от 

50 лв. до 1000 лв. или не по-малко от установената с фактура стойност на собственика – 

Община Кубрат“. 

 

 § 13. Създава се нов чл. 12в, ал. 1, ал. 2 и ал. 3: 

Чл. 12в, ал. 1 „Забранява се: 

 1. хвърлянето на угарки, кибритени и цигарени кутии, автобусни билети, 

отпадъци от ядки и други по тротоарите, улиците, площадите, стълбищата на сградите 

и други обществени места; 

 2. изхвърлянето на жарава в контейнерите и кошчета за отпадъци; 

 3. изхвърлянето в и до контейнерите и кошчета за отпадъци на избухливи 

вещества, горящи и неизгаснали отпадъци, твърди и обемисти предмети, строителни и 

производствени отпадъци, животинска тор и други отпадъци, които могат да повредят 

сметосъбиращата техника и съдове за битови отпадъци; 

 4. изхвърлянето на битови отпадъци извън контейнерите, предназначени за това; 

 5. използване на нестандартни горивни материали (гума, пластмаса и др.). 

 6. изхвърлянето на отпадъци от балкони и прозорци на сградите; 

 7. увреждането и замърсяването на чешми, извори, помпи и съоръжения към тях, 

намиращи се на територията на общината, както и на открити и закрити канали за 

напояване; 

 8. увреждането и замърсяването на паметници и други културни и декоративни 

елементи, фасадите на сгради и други обществени обекти; 
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 9. излизането на уличните платна на транспортни средства с непочистена ходова 

част от строителни, промишлени и селскостопански обекти; 

 10. паркиране на автомобили по начин, който затруднява движението на 

пешеходците и обслужването на съдовете за битови отпадъци“. 

Чл. 12в, ал. 2 „За нарушение по чл.12в, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 физическите 

лица се наказват с глоба в размер от 300 лв. до 1000 лв., а на юридическите лица и на 

едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1400 лв. до 4000 

лв.“. 

 

Чл. 12в, ал. 3 „За нарушение по чл. 12в, ал. 1, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 в случай, че деянието 

не представлява престъпление, се налага глоба в размер от 100 лв. до 1000 лв.“. 

 

 § 14. В чл. 20 се създава нова ал. 4: 

Чл.20, ал. 4 „За нарушение по чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, се налага глоба в размер от 50 

лв. до 100 лв. за физически лица и имуществена санкция в размер от 100 лв. до 500 лв. 

за юридически лица“. 

 

 § 15. Отменя РАЗДЕЛ V: Начини и условия за отглеждане на животни със 

стопанска, спортна и научна цел или като домашни животни /от чл. 30 до чл. 36/. 

 

 § 16. Отменя чл. 69 от РАЗДЕЛ VІІІ: Административно - наказателни 

разпоредби. 

 

§ 17. РАЗДЕЛ IX: Допълнителни разпоредби се допълва със следните нови точки: 

 т. 6 „Шум в околната среда" е нежелан или вреден външен звук, причинен от 

човешка дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, 

железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на 

промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение 

№ 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, и от локални източници 

на шум. 

 т. 7 „Вредни ефекти" са отрицателните въздействия върху човешкото здраве. 

 т. 8 „Дискомфорт" е степента на раздразнение, създавана от шума в околната 

среда, определена посредством проучвания в тази област. 

 т. 9 „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в 

сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за 

същото по вид нарушение. 
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 т. 10 „Озвучаване“ е излъчване на звук в околната среда, предаван чрез 

механични и електронни озвучителни средства и/или чрез гласово звукоизвличане и 

пеене. 

 т. 11 „Обществени мероприятия“ са концерти, постановки, прожекции, циркови 

спектакли, спортни състезания и мероприятия и други с подобен характер, изложения, 

панаири, церемонии, официални празници или прояви с официален или 

възпоменателен характер. 

 т. 12. „Зони и територии, предназначени за жилищно строителство, 

рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“ са зоните и 

териториите по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията. 

 т. 13. „Открита площ“ е незастроената част от територията, включително 

частта, върху която има изградена конструкция без покрив или поне една ограждаща 

стена. 
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