
 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 

77 от Административнопроцесуален кодекс, чрез настоящото публикуване на интернет 

страницата на Община Ружинци се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят предложения и да изразят становища и мнения по проекта за нова „Наредба № 19 за 

поддържане и опазване на обществения ред, опазване на околната среда и поддържане на 

чистотата в населените места на територията на община Ружинци”. 

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за 

обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.  

Предложения, становища и мнения могат да бъдат депозирани  в деловодството на 
общинска администрация – Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” №31, както и на 

електронния адрес на общината: rujinci@abv.bg . 
 

 

МОТИВИ 
към Проект на  

Наредба № 19  

за поддържане и опазване на обществения  ред, опазване на околната  

среда и поддържане на чистотата в населените места на територията  

на община Ружинци 

 

 

      На основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме 
следните мотиви за приемане на нова „Наредба № 19 за поддържане и опазване на 

обществения  ред, опазване на околната среда и поддържане на чистотата в населените места на 

територията на община Ружинци”.  
      Проектът на нова „Наредба № 19 за поддържане и опазване на обществения  ред, опазване 

на околната среда и поддържане на чистотата в населените места на територията на община 

Ружинци” е изготвен на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 от 
Административнопроцесуален кодекс. 

 
       1.Причини, които налагат приемането на наредбата: 

      1.1 До сега действалата Наредба № 19 за поддържане и опазване на обществения  ред, 

опазване на околната среда и поддържане на чистотата в населените места на територията на 

община Ружинци е приета с Решение № 163 от 25.02.2013 г. и е отменена с Решение № 386 от 

24.09.2019 г. на Общински съвет Ружинци след протест на Окръжна прокуратура Видин, която 

е констатирала, че при приемане на Наредбата са установени следните съществени нарушения 

на административно-производствените правила, както следва: 

а) липсват мотиви към проекта на Наредбата, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от 

Закона за нормативните актове /ЗНА/ е необходимото минимално съдържание, посочено в 

чл. 28, ал. 2 от ЗАН. Без тях Общински съвет не е трябвало изобщо да обсъжда проекта на 

Наредбата, съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗНА. 

б) не са спазени изискванията на чл. 26 за провеждане на  обществени консултации с 

гражданите и юридическите лица. Ал. 3 на чл. 26 от ЗНА императивно изисква преди 

внасяне на проекта на Наредбата за приемане от Общинския съвет, същият да се 

публикува на интернет страницата на общината, заедно с мотивите. В ал. 4 се определя 

срок не по-кратък от 30 дни за предложения и становища на заинтересованите лица.  

      1.2. Необходимост от установяване на ясни, общодостъпни правила и норми на поведение, 

права и задължения на физически, юридически лица и организации и др. трайно установени 

или временно пребиваващи на територията на община Ружинци по отношение на поддържане и 

опазване на обществения ред, околната среда и поддържане на чистотата в населените места ; 

      1.3. Предлаганият проект на нова Наредба следва определена логическа рамка и 

последователност при разписване на разпоредбите, каквато е рамката на нормативните актове 

от по-висш ранг, като Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
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законодателни норми за обществените отношения, свързани с опазване на обществения ред, 

опазване на околната среда и поддържане на чистотата . 

 

      2.Цели, които се поставят: 

      2.1. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение 

превенция и констатиране на нарушения на обществения ред, опазване на околната среда и 

поддържане на чистотата; 

      2.2. Опазване на околната среда и поддържане на чистотата, естетиката и хигиената на 

територията на общината; 

      2.3. Спазване на морално-етичните норми на поведение и опазване на общественото 

имущество. 

 

      3.Очаквани резултати:  

      3.1. Осигуряване защита на правата и интересите на гражданите, гостите и юридическите 

лица на територията на община Ружинци, чрез прилагане на адекватна нормативна уредба ;  

      3.2. Създаване на по благоприятни условия за опазване на обществения ред, околната среда 

и поддържането на чистотата на територията на община Ружинци;   

      3.3. Нормативни гаранции за осигуряване на спокойствието на гражданите. 

 

      4.Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

      Прилагането на новата „Наредба № 19 за поддържане и опазване на обществения  ред, 

опазване на околната среда и поддържане на чистотата в населените места на територията на 

община Ружинци” не е свързано с финансови разходи на общината.  

 

      5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

      Предложения проект  на нова „Наредба № 19 за поддържане и опазване на обществения  

ред, опазване на околната среда и поддържане на чистотата в населените места на територията 

на община Ружинци” е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, който подлежи на издаване от 

Общинския съвет, като орган на местното самоуправление и са приложими разпоредбите на чл. 

3, т. 1 , във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местно самоуправление, поради което 

е съответствието и с правото на Европейския съюз. 

 

 

 

ПРОЕКТ ! 

 

НАРЕДБА №  19 
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

 

Глава първа 

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 живота и здравето на хората на територията на община Ружинци.  

(2) Наредбата се прилага по отношение на:  

1. всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на 

община Ружинци;  

2. собствениците и наемателите на жилищни сгради;  

3. управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо 

ползване части на сгради и прилежащите терени;  



4. управителите на търговски дружества, едноличните търговци, занаятчиите, 

ръководителите на предприятия, учреждения и организации, развиващи дейност на 

територията на община Ружинци.  

(3) Наредбата урежда правомощията на общинската администрация и задълженията на 

лицата по ал. 2, свързани с осъществяване на дейността и целите, посочени в ал. 1, както и реда 

за констатиране на нарушения, определяне и налагане на санкции при неизпълнението им.  

 

Глава втора 

ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 

Чл. 2. Гражданите, едноличните търговци, юридическите лица, занаятчиите, 

ръководителите на предприятия, учреждения и организации са длъжни да опазват от повреди 

общинската собственост. 

 Чл. 3. Забранява се:  

1. тютюнопушенето в закритите обществени места;  

2. тютюнопушенето в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, 

както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение;  

3. тютюнопушенето на следните открити обществени места:  

а) прилежащи терени и територии на детски ясли, детски градини, училищата, 

ученическите общежития и местата където се предоставят социалните услуги за 

деца; 

б) площадки за игра на които са организирани мероприятия за деца и ученици; 

в) спортни обекти- по време на спортни и културни прояви. 

4. миенето на автомобили и прането на килими, черги и други върху уличното платно.  

5. отвеждането на фекални води извън септичните ями; 

6. отвеждането на отпадни води от автосервизи, автомивки, басейни, обществени 

перални и други търговски и промишлени обекти на уличното платно; 

7. замърсяването, повреждането и унищожаването на агитационни и рекламни материали 

(обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, рекламни съоръжения, 

информационни табла и други подобни), поставени с разрешение на кмета на община 

Ружинци; 

8. разполагането на агитационни и/или рекламни материали или съобщения на дървета, 

фасади на сгради, огради, пътни съоръжения и др. подобни, без издадено разрешение 

от компетентен орган, отговорност носят лицата, извършващи разполагането и/или 

техните възложители; 

9. повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и 

информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, контейнери или други 

съоръжения за отпадъци, поставени с разрешение на кмета на община Ружинци; 

10. повреждане, разместване, унищожаване или извършването на други действия по 

отношение на паметници, паметни плочи, барелефи и други подобни; 

11. складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или 

насипни товари около сгради, по улици, площади, паркове, междублокови 

пространства и тротоари за повече от 14 дни. След този срок се заплаща такса в размер 

на 1.00 лв. на кв.м. заемана площ за всеки просрочен ден;  

12. паленето на огън, хвърлянето на неугасени цигари, клечки кибрит, незагасена пепел и  

други огнеопасни предмети в контейнери или други съоръжения за отпадъци, както и 

извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности, извън определените за целта 

места; 

13. изхвърлянето и/или изгарянето на гуми, предмети от каучук, пластмаси, смоли и други 

вещи и материали, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда; 

14. събирането на лечебни, декоративни или защитени растителни видове от неразрешени 

от общината територии чрез чупене, повреждане или изкореняване; 

15. повреждането, изсичането или изкореняването на дървета, храсти и друга 

растителност без разрешение на кмета на община Ружинци или компетентните органи; 

16. повреждането, изсичането или изкореняването на ценни дървесни видове от типа:  



а) широколистни видове: Чинар, Пауловния, Каталпа, Бряст, Орех, Бреза, Бук, 

Американски дъб, Липа, Конски кестен, Питомен кестен, Черница, Смокиня, Ясен, 

Клен, Албиция.;  

б) иглолистни видове: Бял и Черен бор, Обикновен смърч, Бяла ела, Обикновена туя, 

Хвойна, Върба, Топола, Трепетлика, Акация; 

в) редки и ценни видове: Гинко билоба, Лиственица, Мура, Сребриста ела, Сребрист 

смърч, Кедрър, Либоцедрус, Тцуга, тис, Кипарис, Секвоя.  

17. организирането, провеждането и участието в нерегламентирани от държавата или 

общината хазартни игри; 

18. използването на озвучителна техника, включително и за религиозни цели, ако 

озвучителните тела са разположени на открито, когато не е получено разрешение от 

кмета на община Ружинци; 

19. ако след констатиране на нарушение при използване на озвучителна уредба, 

нарушителят не изпълни разпореждането на контролния орган да преустанови 

използването й, същата се изземва със съставянето на констативен протокол.  

20. забранява се местодомуването на товарни моторни превозни средства (МПС) над 3 

тона товароносимост, ремаркета над 2 тона и автобуси над 20 пътнически места, извън 

определените за това места; 

21. извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми 

за морал и поведение в жилищни сгради, по улици, площади и други обществени 

места, както и използването на неприлични изрази, оскърбително отношение и 

държание към гражданите и органите на властта, скарване, сбиване и други действия с 

които се нарушава обществения ред и спокойствие; 

22. използването на ластици, прашки и други подобни приспособления за хвърляне на 

камъни и взривяване на бомбички, стрелба с огнестрелно оръжие и други средства, с 

които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите и представлява 

опасност за техния живот; 

23. на водачите на МПС, извършването на демонстративни маневри, изразяващи се в 

контролирано странично движение, описване на полукръгове или кръгове на място, 

продължително форсиране на двигателя или приплъзване на гуми, провеждането на 

състезания /гонки/ и използване на звуков сигнал извън случаите, предвидени в Закона 

за движение по пътищата; 

24. употребата на алкохол и други упойващи вещества по всяко време на открито по 

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

на училища, детски ясли и градини и други открити места за;  

25. трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на Община 

Ружинци с изключение на случаите на организирани и разрешени по законов ред 

чествания, събори и други прояви”; 

26. употреба и игри с взривни вещества, оръжие, газово оръжие, въздушни пушки и други, 

които създават опасност за живота и здравето на гражданите, както и достъпа на лица 

носещи гореизброеното в заведения за хранене и развлечения, Интернет клубове, зали 

за хазартни игри, училища, игрища, стадиони, спортни зали и други обществени места.  

Чл. 4. Посетителите на административни и обществени сгради, хотели, автогари и други 

обществени заведения са длъжни да спазват установените правила за вътрешния им ред.  

Чл. 5. (1) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на 

вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.  

(2) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно 

регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или религиозни събрания 

места е свободно, доколкото не нарушава други разпоредби, свързани с опазването на 

обществения ред.  

(3) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно 

регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при спазване изискванията и по реда 

на Закона за събранията, митингите и манифестациите.  

 

Глава трета 



ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

 

Чл. 6. (1) Поддържането на естетичен вид и чистота по отношение на производствени, 

административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и 

други имоти се осигурява от собствениците и/или наемателите на имоти, които ги управляват и 

стопанисват. 

 (2) Собствениците и/или наемателите на посочените в ал. 1 обекти са длъжни да не 

допускат напускането на обекта от МПС, създаващи предпоставка за замърсяване на пътното 

платно и прилежащата територия.  

(3) Собствениците и/или наемателите на варови, бетонови възли и изпълнителите на 

строителни обекти са длъжни да осигурят необходимите условия и техника за измиване и 

почистване на излизащите МПС. Забранява се напускането на обекта от МПС, създаващи 

предпоставка за замърсяване на пътното платно и прилежащата територия.  

(4) При констатиране на повторно нарушение се спира дейността на обекта до 

отстраняване на допуснатите нарушения.  

Чл. 7. (1) Поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни сгради, в 

междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:   

1. собствениците и/или наемателите на апартаменти и/или жилищни помещения в 

блоковете, съгласно изработен техен вътрешен график, по отношение на етажната 

собственост и междублоковите пространства;  

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.  

Чл. 8. Задължават се: 

1. управителите на търговските дружества, едноличните търговци, занаятчиите, 

ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, 

собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват падналия 

сняг по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти, 

както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за преминаването на 

пешеходци.  

2. собствениците и/или наемателите на индивидуални дворове и жилища да отстраняват 

падналия сняг по тротоарите и пространствата, прилежащи към дворовете и жилищни 

сгради, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за 

преминаването на пешеходци 

Чл. 9. (1) Собствениците или лицата, които стопанисват имоти са длъжни да ги поддържат 

в добро състояние и в естетичен вид; да изпълняват в определения срок задължителните 

предписания на Кмета на общината, дадени по смисъла на ал. 2 от този член.  

(2) Задължителните предписания по ал. 1 се издават за премахване, преобразуване или 

ремонт на неподходящи по местонахождение, разположение, вид или материали: огради, 

гаражи, второстепенни и стопански сгради, временни постройки, септични ями, 

канализационни съоръжения, насаждения, както и за извършване на необходими ремонтни и 

възстановителни работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, хигиената, 

здравето и спокойствието на гражданите.  

Чл. 10. Задължават се:  

1. юридически и физически лица да оказват съдействие на служителите от общинската 

администрация при изпълнение на служебните им задължения; 

2. лицата, призовани с писмена покана, надлежно връчена от общинската 

администрация, да се явят в съответния ден и час в съответната служба или отдел, 

освен ако не са на лице уважителни причини за неявяването им.   

Чл. 11. Забранява се:   

1. формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено разрешение от 

компетентен орган.; 

2. рекултивацията на терени без необходимите разрешителни; 

3. забранява се използването на междублоковите пространства и пространствата между 

сградите – общинска собственост за земеделски цели и животновъдство.  



 

Глава четвърта 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ  И В УРЕГУЛИРАНИ 

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 

 

Чл. 12. (1) В жилищните сгради, в урегулираните поземлени имоти и дворове се забранява 

в часовете от 14.00 до 16.00 часа и от 20.00 до 08.00 часа:  

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, както и създаващи радиоактивност или 

излъчвания на инфразвук и ултразвук; 

3. използването на озвучителна техника с висока звукова мощност, репетициите на 

музикални състави и музикална преподавателска дейност без осигуряване на ефикасни 

обезшумителни мерки, без съгласие от етажната собственост или разрешение от кмета 

на общината.  

(2) Извършването на дейности от битов и стопански характер в близост до жилищните 

сгради, с които се нарушава спокойствието на живущите в тях, се забранява в часовете:  

а) от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 08.00 ч. в делничните дни; 

б) от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 21.00 ч. до 09.00 ч. в празничните и почивни дни.  

(3) Ал. 2 не се прилага за дейностите по организирано събиране и извозване на битовите 

отпадъци.  

Чл. 13. Забранява се:  

1. провеждането на празненства или други битови мероприятия, създаващи силен шум, 

смущаващ обитателите на други жилища в интервала:  

а) от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 08.00 ч. за времето от 01 октомври до 01 юни;  

б) от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 08.00 ч. през останалата част от годината.  

2. провеждането на илюминации или използването на фойерверки, създаващи силен 

шум, смущаващ обитателите на други жилища в интервала от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 

23.00 ч. до 08.00 ч., с изключение на дните на официалните празници или с разрешение 

от кмета на община Ружинци за конкретното мероприятие.   

3. провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска 

собственост, като тротоари, площади, улици, междуселищни пространства, градини, 

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

общественият ред и спокойствието на гражданите.  

Чл. 14. В жилищните сгради и в урегулираните поземлени имоти се забранява:  

1. отвеждането на дим и газове през прозорци и отвори в стените непредвидени за целта 

в техническата характеристика на сградите.  

2. използването на удължители за простиране на дрехи или др. извън пространството на 

вътрешни дворове.  

3. използване на самоделни устройства за отопление, готвене или прехвърляне на течни и 

въздухообразни горими вещества.  

4. изливане в канализацията или на други неразрешени за това места на химически 

агресивни, отровни, биологически вредни вещества и отпадъчни битово фекални води, 

ако същото не представлява престъпление.  

5. поставянето на не добре закрепени предмети на балконите и прозорците, 

застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите.   

6. изтупване, изтърсване, изхвърляне на отпадъци и/или изливане на вода и други 

течности от балконите и прозорците.  

7. миенето на балкони и тераси с течаща вода, както и пускането на течаща вода по 

уличните платна.  

Чл. 15. Собствениците и/или наемателите на апартаменти или обекти в жилищни сгради, 

блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както 

и/или фирмите, извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни 

инсталации, са длъжни:  



1. да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и 

вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и 

вибрации, в помещения с нормирано ниво на шума или в съседство до тях. 

Нарушенията следва да са установени с протокол от РЗИ.  

2. да отвеждат конденза́та, 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.  

Чл. 16. Собствениците и/или наемателите на апартаменти в жилищните сгради  или 

блоковете са длъжни да осигуряват:  

1. съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред при 

изпълнение на техните задачи.  

2. спазване на правилника за вътрешния ред в жилищните сгради или блоковете и 

сигнализиране на 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. заключване на входните врати на жилищните сгради с повече от два етажа и с повече 

от шест жилища или блоковете след 22.00 ч.  

5. редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на 

почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда 

или блока и в площите около нея.  

 

Глава пета 

РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

 

Чл. 17. (1) Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика на 

територията на община Ружинци са длъжни:  

1. да предприемат ограничителни мерки и да уведомяват кмета на община Ружинци при 

съмнение и възникване на масово заболяване при животните от заразна болест, 

епидемия или при поява на масова смъртност; 

2. да уведомяват незабавно кмета на община Ружинци за установени нарушения при 

трупосъбиране и загробване на животни; 

3. да водят регистър по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската 

агенция по безопасност на храните (БАБХ), на обслужваните от 

ветеринарномедицинското заведение животновъдни обекти.  

(2) Ветеринарните лекари, извършват манипулации по имплантиране на микрочип, 

установяващ самоличността на собственика, порода, пол и възраст на животните и 

извършените имунизации.  

Чл. 18. Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със 

селскостопански животни са длъжни да спазват всички изисквания на чл. 132 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.  

Чл. 19. Забранява се:  

1. отглеждането на животни в околоблоковите пространства, в съсобствени имоти без 

съгласие на съсобствениците и на по-малко от 3 метра от вътрешните и външните 

регулационни линии, както и на стълбищните площадки;  

2. изхвърлянето на трупове на животни  и отпадъци от животински произход в 

контейнери за битови отпадъци.  

Чл.20. Забранява се:  

1. транспортирането на селскостопански животни от превозвачи без лиценз за превоз, 

издаден от БАБХ; 

2. транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а  за едрите 

преживни и чифтокопитни животни без ветеринарномедицински паспорт;  

3. събирането и съхранението на животинска тор и други отпадъци в застроените дворно 

регулационни парцели на разстояние по-малко от 3 метра от външната и вътрешната 

регулационна линия извън септични ями и без да е покрита с полиетилен; 



4. развеждането на диви животни по улиците, площадите и други публични места на 

територията на община Ружинци с цел представление или търговия; 

5. прокарването на стада и единични животни по централната част на населените места.  

6. свободно движение на животни по улиците на населените места; 

7. движението на каруци, които не са регистрирани по надлежния ред в община 

Ружинци;  

8. движението на каруци без налични-торба или престилка за събиране на животинската 

тор;  

9. пашуването на животни по парковете, алеите и градините на населените места;  

10. използването на общински пасища и места за водопой от животни, които не са 

идентифицирани и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, 

надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните.  

Чл. 21. (1) Забранява се въвеждането на животни в търговски обекти и обществени места 

с изключение на кучета водачи, придружаващи незрящи хора.  

(2) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в промишлени количества в 

границите на населените места.  

Чл. 22. Постоянни и временни пчелини не се устройват без писмено съгласие на всички 

съседи за урегулирани поземлени имоти.  

 

Глава шеста 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЧИСТОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 23. (1) Превозването на строителни материали, отпадъци или насипни товари се 

извършва с превозни средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и здрави 

покривала.  

(2) При транспортиране на строителни отпадъци и земни маси не се допуска замърсяване 

на улични платна, тротоари и други обществени места.  

(3) Забранява се отклонение от определения маршрут на натоварено МПС със строителни 

отпадъци и/или изкопни земни маси.  

(4) Водачът на превозващото МПС е длъжен да притежава заверен пътен лист.  

Чл. 24. При извършване на строителна или строително-ремонтна дейност в благоустроени 

райони, извеждането на отпадъците се извършва до края на работния ден.  

Чл. 25. Площадките, на които се извършва строителна или строително-ремонтна дейност, 

се разрешават от общината, като обектите се ограждат с плътни, стабилни и поддържани в 

естетичен вид огради.  

Чл. 26. Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на общински 

терени се извършва само в съдове, контейнери и на площадки, разрешени от общината, 

съгласно утвърдени план за безопасност и здраве на обекта и план за управление на 

строителните отпадъци.  

Чл. 27. При извършване на строителна дейност за реда и чистотата на строителната 

площадка и прилежащите й части от тротоара, уличното платно и строителната техника 

отговарят възложителят, строителят, проектантът, консултантът, лицето, упражняващо 

технически контрол за част „Конструктивна”, техническият ръководител и доставчикът на 

машини, съоръжения и технологично оборудване, извършващи строежа до предаване на обекта 

на законните му собственици.  

Чл. 28. След окончателното завършване на строителната или строително- монтажната 

дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на използваните площадки и 

щетите на околната среда, възникнали от транспорта и съхранението на материалите и от 

строителната дейност.  

Чл. 29. Забранява се:   

1. изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината места; 

2. събиране и транспортиране на строителни отпадъци от фирми не притежаващи за това 

лиценз;  

3. отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън отточните 

шахти;  



4. поставянето на фургони без разрешение от общината или извън посочените в плана за 

безопасност и здраве места в строителните обекти;  

5. ползването на сгради, гаражи и помещения за други цели, без да е променено 

предназначението им за това, в съответствие с изискванията на Закона за устройство 

на територията (ЗУТ);  

6. изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци и/или около 

тях; 

7. изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти.  

8. повреждането на уличните платна, тротоарите, озеленените площи и други терени с 

тежка техника.  

Чл. 30. Забранява се строителна дейност на обекти, построени в режим на  застрояване по 

смисъла на чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, обекти от инженерната инфраструктура, прокарване на 

комуникации и други подобни без:  

1. одобрен проект и разрешение за строеж;  

2. одобрен проект на план за безопасност и здраве;  

3. без одобрен от кмета на общината План за управление на строителните отпадъци, 

когато такъв се изисква.  

Чл. 31. След окончателното завършване на строителната дейност, строителят е длъжен:  

1. при обекти от инженерната инфраструктура да извърши възстановяване на настилката, 

съгласно приложения график;  

2. след приключване на всички строежи да възстанови прилежащата територия на 

обектите, състоящо се в изграждане на пътни и тротоарни настилки, озеленяване и 

други. 

Чл. 32. Специализираните фирми /собствениците/ са длъжни да ремонтират или 

възстановят повредените /откраднатите/ капаци и решетки на шахтите /оттоците/ на 

поддържаната от тях инфраструктура в срок до 7 дни от писменото им уведомяване.  

Чл. 33. Забранява се изземването на пръст, пясък и други инертни материали на 

територията на община Ружинци, извън кариерите притежаващи лиценз от МОСВ.  

Чл. 34. При некачествено възстановяване на увредената от прокопаване градска среда – 

пътни платна и настилки, тротоари, фасади, зелени площи, трайна растителност, осветление и 

други, на строителят, извършил възстановителните дейности се налага наказание – глоба.    

Чл. 35. (1) При констатиране на съществени нарушения на разпоредбите на настоящата 

наредба се налага наказание – глоба по отношение на:  

1. извършване на строителни и строително-ремонтни дейности, създаващи силен шум в 

интервала 14.00 - 16.00 часа и 20.00 - 08.00 ч.;  

2. извършване на строителни дейности без необходимите строителни документи, 

издадени от община Ружинци;   

3. разполагане и съхраняване на строителни материали и отпадъци извън разрешената 

строителна площадка;  

4. не обезопасяване на обекта и създаване на условия, застрашаващи безопасността и 

сигурността на гражданите;   

5. извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси, без надлежните 

документи и/или извън регламентираните за целта места;   

6. изсичане или изкореняване на дървета и друга растителност в зелени площи без 

необходимите разрешителни документи;   

7. при липса на план за безопасност и здраве;  

8. без одобрен график или в отклонение от него на временната организация на движение;  

9. при неспазване и в отклонение от одобрения план за безопасност и здраве, длъжностни 

лица от общинска администрация Ружинци, наред с наложената имуществена санкция 

прилагат временно преустановяване на строителната дейност на обекта до пълното 

отстраняване на допуснатото нарушение, по реда, предвиден съгласно даденото 

предписание.  

(2) Временното преустановяване на строителната дейност на обекта се извършва при 

следния ред:   

1. извършване на оглед, спиране на строителната дейност и съставяне на констативен 

протокол от длъжностните лица, извършили огледа;   



2. В срок до 5 дни от изготвяне на протокола същият да се внесе за разглеждане пред 

комисия, назначена със Заповед на кмета на община Ружинци, в която да бъдат 

включени представители на РДНСК и РИОСВ. Същата  изработва становище и дава 

предписание за отстраняване на допуснатото нарушение със срок за изпълнение или за 

процедиране, съгласно разпоредбите на ЗУТ;   

3. След отстраняване на допуснатото нарушение забраната за строителна дейност отпада, 

като с протокол, съставен от длъжностните лица от общинска администрация 

Ружинци, се констатира отстраненото нарушение.   

(3) При неизпълнение на даденото предписание по ал. 2 т. 2 в посочения срок следват 

последващи административни действия, съгласно чл. 222а и чл. 224 от ЗУТ.  

 

Глава седма 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ  

 

Чл. 36. (1) Собствениците и/или наемателите на обекти за търговия и услуги са длъжни да 

осигуряват ефикасна вентилационна система в обектите, без да допускат замърсяване на 

въздуха и отделяне на дим и миризми.  

(2) Собствениците и/или наемателите на заведения за обществено хранене и развлечения и 

обекти за търговия и обслужване са длъжни де не превишават допустимите норми за шум 

спрямо живущите в същата или съседни жилищни и обществени места.  

(3) Забранява се излагането и рекламирането на материали с нецензурно съдържание на 

територията на община Ружинци, извън специализираните места и магазини/обекти.  

Чл. 37. Фирмите, използващи съдове и прибори за еднократна употреба, са длъжни да 

организират тяхното събиране и изхвърляне.  

Чл. 38. (1) Търговията и предлагането на услуги на открито се извършва само с 

разрешение, издадено от Община Ружинци или от съответното кметство за конкретното място.  

(2) Разрешението за поставяне се издава на конкретно физическо или юридическо лице и 

не се преотстъпва.  

(3) Забранява се извършването на дейност по ал. 1 извън определените в разрешителното 

обхват и площ.  

(4) Ако след констатиране на нарушение – нарушителят не изпълни разпореждането на 

контролния орган, продаваните стоки се изземват, за което се съставя констативен протокол. 

След заплащане на глобата по наказателно постановление – стоката се връща на собственика. 

Иззети хранителни стоки, подлежащи на бързо разваляне и/или с неустановен произход се 

унищожават с протокол в присъствието на поемни лица.  

(5) При констатиране на нарушение при продажба на общоопасни и взривоопасни 

вещества същите се изземват с констативен протокол и се предават на съхранение в РУ – 

Белоградчик.  

(6) Разполагането на маси за сервиране на открито пред категоризирани заведения за 

хранене и развлечения става за срок до една година с разрешение на кмета на общината и 

съгласувана схема от главния архитект на общината.  

Чл. 39. (1) Разрешеното работно време на заведенията за хранене и развлечения и други 

търговски обекти е, както следва:  

1. от 06.00 часа до 22.00 часа - за обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със 

смесено предназначение; 

2. от 06.00 часа до 23.00 часа за обекти, извън случаите по т. 1.  

(2) Кметът на община Ружинци може по искане на заинтересования търговец, да промени 

регламентираното работно време, когато с това няма да наруши обществения ред и 

спокойствието на гражданите.   

(3) Разрешение за удължено работно време на търговските обекти, заведения за хранене и 

развлечения и други обекти за търговия и обслужване, се издава от кмета на община Ружинци  

или упълномощено от него лице за срок от 1 /една/ година.  

(4) След изтичане на разрешеното работно време, обектът трябва да е прекратил всякаква 

дейност по обслужване на клиентите. 

 (5) Кметът на общината може да налага предвидените в чл. 31 от Закона за защита от 

шума в околната среда принудителни административни мерки.  



(6) Разпоредбите на ал. 1, т. 1 и т. 2 не се отнасят за заведения с нощен режим на работа, 

категоризирани като такива по Закона за туризма, за периода на действие на категоризацията, 

както и за обекти за обществено обслужване извън чертите на населените места на територията 

на община Ружинци.  

Чл. 40. (1) Работното време на обектите за търговия и услуги се определя със заповед на 

лицето, извършващо дейност в обекта, като се спазват изискванията за осигуряване на 

тишината и спокойствието на гражданите.  

(2) Работното време на заведенията за хранене и развлечения с клиенти се определя със 

заповед на лицето, извършващо дейност в обекта.  

Чл. 41. (1) За издаване на Разрешение за удължено работно време, лицето осъществяващо 

дейността подава заявление по образец до Община Ружинци. Към заявлението се прилагат 

следните документи:  

1. протокол от РЗИ или друга акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на 

хигиенните норми за пределно допустимите нива на шума, измерен в и около обекта – 

заверено копие; 

2. удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по 

категоризиране на туристически обект по Закона за туризма – копие или разрешение 

от Държавната агенция по хазарта - заверено копие; 

3. писмено положително становище от РУ на МВР;  

4. съгласие на общото събрание на етажната собственост в случай, че обектът - заведение 

за развлечение и хранене, за който се иска издаване на разрешение се намира в сграда 

в режим на етажна собственост с предназначение на имотите за жилищни нужди;  

5. документ, удостоверяващ основанието на което лицето извършва търговска дейност – 

заверено копие на документ на собственост или договор за наем; 

6. пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.  

(2) Разрешението за удължено работно време се издава в срок от 14 работни дни, след 

подаване на заявлението.  

Чл. 42. Издаденото Разрешение за удължено работно време се отнема със заповед на 

кмета на общината в следните случаи:  

1. При две или повече жалби на граждани за наднормен шум, придружен с протокол за 

измерване на шума от РЗИ – Видин или друга акредитирана лаборатория за 

съответствие с Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитаща степента на дисконфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите на оценка на 

стойностите на показателите за шум на вредни ефекти от шума върху здравето на 

населението;  

2. При констатирано едно административно нарушение по тази Наредба, с влязло в сила 

наказателно постановление;  

3. По мотивирано предложение от органите на МВР.  

Чл. 43. Собствениците и/или наемателите на заведения за обществено хранене и 

развлечения са длъжни: (1) Да поставят на видно място информация за максималния капацитет 

/брой места/ на обекта при осъществяване на търговска дейност чрез Удостоверение за 

утвърдена категория или друг документ, издаден от общината.  

(2) Да създадат условия за безопасното им функциониране, като:  

1. да осигурят охранително-пропускателния режим в заведенията, съгласувано с органите 

на МВР и при съобразяване изискванията, посочени от Закона за частната охранителна 

дейност;  

2. да организират контролно-пропускателния режим в заведенията с оглед недопускане 

на лица с огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и предмети, които могат да се 

използват като оръжие, включително боксове и бухалки; спрейове със защитен газ, с 

разяждащи или с оцветяващи вещества; пиротехнически изделия; наркотични или 

други упойващи вещества; 

3. да оборудват заведенията с необходимите технически средства за откриване на хладно 

и огнестрелно оръжие, като осигурят: непрекъснато видеонаблюдение с камери в 

режим на записване, паникбутони, стационарни детектори за метал; 



4. да осигурят техническа възможност записите от видеокамерите да бъдат предоставени 

на органите на МВР незабавно при поискването им. Да съхраняват записите от 

видеокамерите за срок от 30 дни;  

5. да осигурят отговорник по сигурността, който при възникване на инцидент незабавно 

да уведомява органите на МВР и незабавно да им предоставя видеозаписите;  

6. изискванията по т. 1 - т. 5 се отнасят за заведенията за хранене и развлечение, 

работещи след 23 ч.  

(3) В случаите, когато в заведение за хранене и развлечения се провежда масово 

мероприятие /балове, ревюта, честване на празници и други подобни/, броят на клиентите не 

трябва да надвишава броя на местата за консумация, регистрирани в Удостоверение за 

утвърдена категория или друг документ, издаден от общината.  

Чл. 44. (1) Търговците са длъжни да съхраняват в обекта всички необходими документи, 

удостоверяващи правомерното ползване на обекта /документ за собственост или договор за 

наем, удостоверение от Агенцията по вписванията, данъчна регистрация, удостоверение за 

утвърдена категория, разрешение за удължено работно време, удостоверение от Българската 

агенцията по безопасност на храните, при необходимост и други документи необходими за 

извършване на търговската дейност./  

(2) Търговците са длъжни да поставят в близост до входа на търговския обект информация 

за фирмата и адреса на управление; името и фамилията на лицето, отговорно за обекта; 

работното време на търговския обект и телефон за контакти.  

Чл. 45. (1) Лицата, които провеждат организирани прояви на малолетни и непълнолетни 

на обществени места, уведомяват РУ - Белоградчик не по-късно от 2 /два/ работни дни преди 

обявения начален час на проявата, като посочват и нейното времетраене.  

(2) Забранява се допускането на малолетни и непълнолетни в игрални зали, игрални казина, 

както и до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско 

съдържание.  

Чл. 46. Забранява се:  

1. продажбата и сервирането на спиртни напитки на лица до 18-годишна възраст;  

2. продажбата на цигари на лица до 18-годишна възраст;  

3. продажбата и сервирането на алкохол на лица в нетрезво състояние.  

Чл. 47. На територията на община Ружинци се забранява:  

1. продажба на хранителни стоки на открито, с изключение на случаите,  когато за 

същите има издадено временно удостоверение за регистрация на обекта от 

Българската агенцията по безопасност на храните и издадено разрешително от 

общината по ред, определен в наредбите на Общински съвет - Ружинци, както и по 

време на панаири, събори, базари и други; 

2. продажбата на селскостопанска продукция извън устроените пазари и тържища;  

3. амбулантната търговия; 

4. продажба на цигари и алкохол от автомати на открито;  

5. продажбата на открито на тиквени и слънчогледови семки;  

6. извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги на общински терени, извън 

разрешените от общинска администрация места;  

7. упражняването на търговска, рекламна дейност и услуги, извън случаите, уредени със 

закон и без документ, издаден от компетентен орган на общинска администрация, 

както и извършването на дейност не съответстваща на посочената в документа. 

 

Глава осма 

ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 

МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Чл. 48. Събрания, митинги и манифестации се провеждат от граждани, от сдружения, от 

политически и от други обществени организации по реда и при условията на Закона за 

събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).  

Чл. 49. Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на 

различни прояви в едно и също време, място и път на движение преди изтичането на двадесет и 

четири часа от постъпването на първото уведомление, кметът на общината съдейства за 



постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на 

планираните прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, подалите 

първи уведомление ползват приоритет, а останалите посочват друго време, място и маршрут.  

Чл. 50. (1) Извън случаите по чл. 48, на територията на община Ружинци могат да се 

провеждат спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както и сватбени, 

семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти за периода от 08.00 до 22.00 часа, а 

на 31 декември - 1 януари от 08.00 до 01.00 часа на следващия ден.  

(2) Разрешение за провеждане мероприятия по ал. 1 се дава от кмета на община Ружинци  

или от оправомощено от него длъжностно лице.  

(3) Извън случаите по чл. 48, разрешение за провеждане на спортни, културни, 

обществени и други масови мероприятия на места, предназначени за това  (стадиони, зали, 

салони и други), се дава от кмета на община Ружинци или оправомощено от него длъжностно 

лице, в случай че има опасност от струпване на граждани и се налага да се предприемат мерки 

за недопускане нарушения на обществения ред и осигуряване безопасност на движението.  

(4) За издаване на разрешение по ал. 2 и ал. 3 организаторът на мероприятието подава 

писмено заявление до кмета на общината не по-късно от 7 работни дни преди датата, обявена за 

провеждане на мероприятието, а при неотложни случаи срокът е двудневен.  

(5) В заявлението се посочват пълното наименованието на организатора и неговото 

седалище; точните имена и адреси на представляващите го лица, както и техните изборни 

длъжности; целта, мястото, времето на провеждане и евентуалният брой на участниците; 

началния и крайния пункт, маршрута на движение, броя и вида на транспортните средства, ако 

се използват такива.  

(6) Организаторите на мероприятията по ал. 1 и 3 са длъжни да осигурят спазването на 

обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на 

съответната проява, както и опазването на имотите – собственост на държавата, общината, 

юридически и физически лица, и еднолични търговци от повреждане и/или унищожаване. 

Организаторът осигурява собствена или наета охрана за спазване на обществения ред, 

медицинско обслужване и транспорт, ако е необходимо.  

(7) При провеждането на мероприятията по ал. 1 и 3 се забранява:  

1. внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на друга предмети, 

предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и 

здравето на присъстващите;  

2. внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи вещества;  

3. посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние;  

4. тютюнопушенето в закрити помещения или съоръжения.  

(8) Организаторите на мероприятието заплащат съответните такси, при условията и по 

реда, определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги в община Ружинци, предоставяни от община Ружинци и/или в друг нормативен акт.  

Чл. 51. (1) Когато са постъпили заявления от няколко организатори за провеждането на 

различни масови мероприятия в едно и също време, на едно и също място и/или път на 

движение кметът на община Ружинци или оправомощено от него длъжностно лице съдейства 

за постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане 

на планираните прояви. Постигнатото съгласие се изразява писмено от всички заинтересовани 

организатори.  

 (2) В случаите по ал. 1 ако не бъде постигнато съгласие между заинтересованите 

организатори, кметът на община Ружинци или оправомощено от него длъжностно лице 

писмено предлага промяна на времето, мястото или пътят на движение на по-късно 

заявеното/ите масово/и мероприятие/я.  

Чл. 52. (1) Кметът на община Ружинци може да забрани провеждането на мероприятия по 

чл. 50, когато:  

1. има достатъчно данни, че са насочени към насилствено изменение на конституционно 

установения ред или срещу териториалната цялост на страната;  

2. има достатъчно данни, че застрашават обществения ред на територията на община 

Ружинци;  

3. има достатъчно данни, че застрашават здравето при предварително обявена 

епидемична обстановка;  



4. има достатъчно данни, че нарушават правата и свободите на другите граждани;  

5. не е постигнато съгласие за промяна на времето, мястото или пътят на движение на по-

късно заявеното/ите масово/и мероприятие/я;  

6. заявлението за провеждане е подадено след срока по чл. 50, ал. 4.  

(2) Забраната се налага с мотивирана писмена заповед в срок до три дни преди датата на 

провеждане на мероприятието.  

(3) За провеждането или не провеждането на мероприятието кметът на община Ружинци 

уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.  

Чл. 53. (1) Кметът на общината прекратява мероприятията по чл. 50 с мотивирана заповед, 

когато не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с тази 

наредба.  

(2) При прекратяване на мероприятието участниците са длъжни да се разотидат.  

Чл. 54. Кметът на общината разпорежда на органите на МВР да съдействат за нормалното 

протичане на обществените прояви и да вземат мерки за спазване на безопасността на 

движението и неговото отклоняване по друг маршрут, ако това се налага, за което 

своевременно уведомява населението по местните средства за масова информация.  

Чл. 55. Препис от акта за забрана на обществената проява се изпраща от общината в РУ-

Белоградчик за изпълнение в сроковете по ЗСММ.  

Чл. 56. (1) Организаторите на обществени прояви се задължават:  - да не допускат 

нарушаване правата и свободите на гражданите;  - да осигуряват спазването на обществения 

ред;  - да осигуряват опазването на частната и публична собственост;  - да не допускат 

замърсяване на мястото и по маршрута на провежданата проява;  - да не допуска повреждане на 

тревни площи и друга растителност;  - да съгласуват провеждането на проявите по време и 

място с кмета на общината, като задължително трябва да притежават неговото писмено 

разрешение;  - да осигурят за своя сметка достатъчно на брой, съгласно действащите нормативи 

и указания на полицията, охраняващи проявата лица;  - да не се допускат в близост до и на 

мястото на провеждане на проявата лица, носещи оръжие, други общоопасни вещества, 

наркотични и /или други упойващи вещества, взривоопасни, огнеопасни и задимяващи 

средства, както да не допускат внасянето на предмети, създаващи опасност за здравето и 

живота на гражданите, като вериги, боксове, палки и други подобни;  - да не допускат 

внасянето и употреба на алкохолни напитки, както и присъствието на лица във видимо 

нетрезво състояние и/или под влиянието на наркотични и упойващи вещества; - да организират 

почистването и сметоизвозването след приключване на проявата и възстановяване  на 

нанесените щети за своя сметка.   

2) Предварително организаторите в писмен вид декларират отговорността си по 

предходната алинея, свързани с провеждането на обществената проява.  

Чл. 57. Граждани и длъжностни лица, нарушаващи установения ред и гаранция за 

организация и провеждане на събрания, митинги и манифестации се наказват с глоба, ако не 

подлежат на по-тежко наказание.   

 

Глава девета 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪШЕСТВЯВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА 

ДЕЦА 

 

Чл. 58. (1) Собствениците и/или наемателите на заведения за хранене и развлечения: 

дискотеки, клубове, бистра и др. определят конкретните условия за достъп на деца в тях, 

доколкото това не противоречи на императивните норми на действащото законодателство и 

контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.   

(2) Условията по ал. 1 се конкретизират съобразно броя на децата, спецификата на обекта 

или вида на проявата.  

(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 1. се поставя 

трайно и на видно за клиентите място.  

Чл. 59. Лицата по чл. 58, ал. 1, чиито обекти се посещават от деца, предприемат 

необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на 

инциденти, като:  



1. забранява се посещението на обществени места след 20.00 часа на малолетни лица до 

14 годишна възраст включително, в нощни барове, ресторанти, дискотеки и други 

заведения за развлечение със сервиране на алкохол и/или тютюневи изделия, в  

игрални компютърни зали и интернет клубове, освен в присъствието на родител, 

настойник, попечител или друго лице което полага грижи за дете; 

2. забранява се посещението на обществени места след 22.00 часа на непълнолетни лица 

навършили 14 годишна възраст, но не са навършили 18 годишна възраст, в нощни 

барове, ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечения със сервиране на 

алкохол и/или тютюневи изделия, в игрални компютърни зали и интернет клубове 

освен в присъствието на родител, настойник, попечител или друго лице което полага 

грижи за дете; 

3. ако родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за 

деца, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно 

лице за негов придружител на обществени места след 22.00, ако детето е навършило 14 

годишна възраст, но не е навършило 18 годишна възраст; 

4. пълнолетното лице удостоверява качеството си на придружител по ал. 3 чрез писмен 

документ (декларация по образец) за изразено съгласие от родител, настойник, 

попечител или друго лице което полага грижи за дете. Декларацията посочва следните 

данни: - трите имена и постоянен адрес на декларатора (родителя / настойника / 

попечителя / друго лице което полага грижи за дете); - трите имена на детето и 

постоянния му адрес; - трите имена и постоянния адрес на придружителя на детето; - 

дата и часови период на придружаване на детето; - подпис на декларатора; - конкретно 

място;  

5. едно лице може да придружава: - при неорганизирани мероприятия – до 3 деца - при 

организирани мероприятия – по списък, при условията по чл.61, ал.2.  

Чл. 60. Лицата, които провеждат масови организирани прояви за деца на обществени 

места са длъжни да осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им 

като:  

1. уведомяват началника на РУ – Белоградчик не по-късно от 48 часа преди обявения 

начален час на проявата, като посочват и времетраенето й;  

2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и транспорт;  

3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства, 

застрашаващи непосредствено безопасността и здравето на децата, за което 

уведомяват органите на МВР и съответните компетентни държавни и общински 

органи.  

Чл. 61. (1) Когато е организирана проява, 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, но не по-малко от един придружител на 5 деца.  

(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) Ръководителят на групата носи отговорност, съгласно действащото законодателство за 

осигуряване безопасността, живота и здравето на децата. По време на проявата 

придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на групата.  

Чл. 62. При осъществяване на специализирана закрила на деца при провеждане на 

организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл. 7, чл. 8 и чл. 10 на 

Закона за събранията, митингите и манифестациите.  

Чл. 63. Абсолютно е забранено:  

1. сервирането и продажбата на алкохолни напитки и цигари на лица под 18 години;  

2. допускането на лица под 18 години без придружител в интернет зали, зали за 

компютърни игри и търговски обекти със сервиране на алкохол след 20.00 ч. за 

малолетни лица и след 22.00 ч. за непълнолетни лица; 



3. продажбата на алкохол и тютюневи изделия на 30 метра от територията на учебни и 

здравни заведения.  

 

Глава десета 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

Чл. 64. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на 

длъжностните лица, определени със Заповед на кмета на община Ружинци и на служителите на 

РУ – Белоградчик.   

(2) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, 

определени от кмета на община Ружинци и с актове на служители на РУ – Белоградчик.  

(3) Въз основа на съставените актове кметът на община Ружинци 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) и Административно процесуалния кодекс (АПК).  

Чл. 65. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба на виновните лица се 

налага наказание – глоба в размер: за физически лица от 50 до 500 лева; за еднолични търговци 

и юридически лица от 200 до 1000 лева.    

(2) При повторно нарушение на разпоредбите на Наредбата на виновните лица се налага 

наказание глоба в двоен размер на определените по ал. 1 суми и/или забрана за упражняване на 

дейност за срок от 1 година.  

(3) За нарушение на разпоредбите на чл. 63 от Наредбата, на виновните лица се налагат 

следните санкции: - глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. - за повторно 

нарушение глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.  

(4) Родител, настойник, попечител или друго лице което полага грижи за дете, което 

наруши разпоредбите на чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето  се наказва с глоба или 

имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – глоба или имуществена 

санкция от 500 до 1000 лв.  

Чл. 66. (1) На виновните лица могат да се връчват предписания с определяне срок за 

отстраняването на допуснатите нарушения.  

(2) При изтичане срока на предписанието и неизпълнението му, на нарушителят се съставя  

акт за установяване на административно нарушение (АУАН) в съответствие с правилата на 

тази наредба.  

Чл. 67. Определянето на размера на наказанието за всяко конкретно нарушение се 

извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН.  

Чл. 68. Независимо от административнонаказателната отговорност по тази Наредба, 

нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните последици от 

извършеното от тях нарушение.  

Чл. 69. В случаите, когато административно наказващият орган прецени, че нарушението, 

за което е образувано административнонаказателно производство съставлява престъпление по 

Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се спира 

като събраните материали се изпращат на Районна прокуратура.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази Наредба:  

1. „Обществен ред” е установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално 

спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански права.  

2.  „Обществени места” са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, 

заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, стадиони, зали и 

други.  

3. „Масово мероприятие” е планирано и организирано действие с участието на множество хора, 

което цели осъществяването на някакъв резултат.  

4. „Организирана проява/мероприятие” е дейност, организирана и провеждана от държавни и 

общински органи, юридически и физически лица на места, достъпни за неограничен брой лица.  



5. „Други масови мероприятия” са спортни мероприятия, провеждани извън съответните 

спортни съоръжения - лекоатлетически кросове, щафети, маратони и др.; колоездене - 

приложно, планинско или на шосе; стрийтбол; плажен волейбол; екстремни, моторни и др. 

спортове; киноложки или др. изложби на домашни любимци и породи животни; концерти , 

панаири; фестивали; изложения и рекламнопромоционални мероприятия на открито, 

дарителски кампании; открити подписки; публични прояви на религиозни институции, 

провеждани извън молитвените домове; организиране на циркови представления, карнавали; 

шествия в т.ч. религиозни и траурни; абитуриентски балове; празнични илюминации или заря и 

други подобни прояви.  

6. „Неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и 

поведение” са употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази в жилищни сгради, на 

публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към 

органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни 

действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие.  

7. „Повторно нарушение ” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила 

на акта, с който на нарушителя е наложено наказание или принудителна административна 

мярка за същото по вид нарушение.  

8. „Лица, които полагат грижи за детето” са роднини и близки, приемно семейство или 

ръководител на специализирана институция, при които детето е настанено по реда на Закона за 

закрила на детето.  

9. „Промишлени количества” – над:  - три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 

едногодишна възраст; - десет дребни преживни животни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна 

възраст; - пет прасета за угояване; - три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна 

възраст; - десет зайкини с приплодите; - 50 възрастни птици независимо от вида; - 100 бройлера 

или подрастващи птици независимо от вида.  

§ 2. Кметът на община Ружинци издава заповед на длъжностни лица за осъществяване на 

контрол по спазване на Наредбата.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от деня на 

приемането й.  

§ 2. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на общинския съвет.   

§ 3. Наредбата е приета с Решение № ………… от ……………...2019 г. на Общински съвет – 

Ружинци. 


