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ДЪЛГОПОЛ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Чл.1.(1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани със спазването на обществения
ред, поддържането и опазването на чистотата на територията на Община Дългопол.
(2) Наредбата определя правоимащия на общинската администрация и задълженията на гражданите,
на ръководителите на учрежденията, обществените организации и на търговците, свързани с
осъществяването на дейността и целите по предходната алинея.
(3) Наредбата се прилага за населените места в Община Дългопол и е задължителна за всички лица,
които живеят, работят или временно пребивават на територията на Общината.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕТО НА
ЖИВУЩИТЕ В ОБЩИНА ДЪЛОПОЛ:
Чл.2. (1) Забранява се викането, пеенето и шумния говор и използването на озвучителни системи на
обществени места.
(2) Забраната по предходната алинея не се прилага при обществени прояви, разрешени по
съответния законен ред /събрания, митинги, манифестации, сватби и др./.
(3) Не се допуска продължителното загряване и форсирането на място на автомобилните двигатели
в междублоковите пространства.
Чл.3. /Изм. и допълнен с Решение 19-2/30.03.2009 г./
(1) Освен забраните по предходния член, в жилищните сгради и гъсто населени жилищни райони,
се забраняват шумни увеселения, извършването на производствени дейности и ремонтни работи,
които нарушават спокойствието на живеещите в съседство.
(2) За задоволяване на битови потребности, дейностите по предходната алинея могат да се
извършват само от 8.00 до 14.00 часа и от 16 до 21 часа в дните, обявени за работни, а със съгласието
на засегнатите - в почивни дни.
(3) /Отменена с Решение №54-2/29.03.2019г./
(4) Забранява се провеждането на празненства и други битови мероприятия в часовете от 14.00 до
16.00 и от 22.00 до 07.00 часа през зимния и от 23.00 до 06.00 часа през летния сезон.
(5) Забранява се, без съответното разрешение, използването на музикални инструменти и
озвучителна апаратура по улиците на населените места при тържества и/или по друг повод.
(6) Свиренето на музикални инструменти и пеенето за обучение, репетиране, преподаване и
музициране може да става само от 08.00 - 14.00 и от 16.00 - 22.00 часа.
Чл.4. (1) Забраняват се хазартните игри на обществени места, освен в специално предназначените за
целта игрални заведения.
(2) Забранява се организирането и провеждането на хазартни игри в сградите и прилежащите им
площи, публична държавна и общинска собственост, в обектите на Министерството на отбраната,
Министерството на вътрешните работи, в учебните и здравните заведения, както и в съсобствени
сгради, без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици.
(3) Забранява се просията на обществени места.
(4) /Нова. Приета с Решение 19-2/30.03.2009г./ Забранява се допускането на лица под 18 години в
игралните зали с игрални автомати за хазартни игри.
(5) /Нова. Приета с Решение 19-2/30.03.2009г./ Забранява се употребата на алкохол (бира, вино,
спиртни напитки и др.) в паркове и градинки, а в дворовете на учебните заведения, и други
предназначени за обществено ползване места, без издадено разрешение за това.”
Чл. 5. (1) /Нова. Приета с Решение 19-2/30.03.2009г./ Посетителите на обекти за обществено ползване са
длъжни да спазват установения в тях ред.
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(2) Нарушителите на обществения ред в държавните, културни и увеселителни заведения,
заведенията за обществено хранене, обектите за търговия и услуги, се отстраняват от техните
служители. А при нужда със съдействието на полицията.
Чл. 6. (1) Забранява се употребата на огнестрелно оръжие и експлозивни материали извън
регламентираните от Закона случаи.
(2) /Нова. Приета с Решение 19-2/30.03.2009г./ Забранява се, без съответното разрешение,
използването на пиротехнически изделия и други избухливи смеси на обществени места и на частни
празненства
Чл. 7. (1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от сдружения, от
политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за
събранията, митингите и манифестациите.
(2) Уведомленията по чл. 8 и чл. 11 от ЗСММ се подават до кмета на общината или кметството, на
чиято територия ще се проведе проявата, не по-рано от 72 часа преди планираното провеждане на
проявата.
Чл.8. (1) В уведомлението за провеждане на събрание или митинг 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
предполагаемия брой на участниците.
(2) В уведомлението за провеждане на манифестация, освен данните по предходната алинея, се
посочва и пътя на движението й.
Чл.9. Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват провеждането им след
изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е наложена забраната по чл. 12, ал. 3 от
ЗСММ.
Чл.10. (1) Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаването на уведомление от
даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други прояви за същото време, място и
път на движение съответните органи осигуряват провеждането само на проявата по първото
уведомление.
Чл.11. (1) Организаторите на проявите, са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при
провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и
опазването на общинските имоти от повреждане и унищожаване.
(2) Органите на Общинската администрация или съответното кметство, със съдействието на
полицията, взимат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на
обществения ред и безопасността на движението.
(3) При нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи съставят актове на нарушителите.
Чл.12. Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ се изпраща на съответните полицейски
органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от същия закон.
Чл.13. Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви на открити общински
площи; извън предназначените за целта места (стадиони, зали, салони) се дава от кмета на Общината
по реда и условията на този раздел.
Чл.14. (1) Забранява се: /Изм. с Решение №27-6/24.02.2006г./
1.
Продажбата и сервиране на алкохол и цигари на лица под 18 години в търговски
обекти и в заведения за обществено хранене;
2.
Продажбата на алкохол, тютюн и тютюневи изделия на малолетни и
непълнолетни, на територията на детски, учебни и здравни заведения, както и в търговски
обекти, отстоящи до 200 м. от тях;
3.
Непристойно поведение /скарвания, сбивания скандали и други подобни/ на
обществени места;
4.
Къпането в неохраняеми водоеми;
5.
Паленето на огън на открито;
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(2) /Нова. Приета с Протокол №24/11.09.2002г./ В заведенията за обществено хранене и
развлечения, зали за игрални автомати, компютърни зали и клубове на територията на
общината, да не се допускат без придружител (родител, настойник, пълнолетен брат или
сестра):
1. /Изм. с Решение 19-2/30.03.2009г./ Лица под 14 години във времето след 20.00 часа.
2. /Изм. с Решение 19-2/30.03.2009г./ Лицата от 14 до 18 години - във времето след 22.00
часа.
(3) /Нова. Приета с Решение 19-2/30.03.2009г./ За осигуряване безопасността и сигурността
им, за лицата под 18 години се определя вечерен час – до 20.00 часа за лицата под 14
години и до 22.00 часа за лицата от 14 до 18 години. Контролът и отговорността за
спазване на вечерния час се осъществява от родителите или настойниците. Изключение
от спазването на вечерния час се допуска, когато непълнолетното или малолетното лице
е придружено от родител, настойник, пълнолетен брат или сестра или от упълномощено
пълнолетно дееспособно лице.
Чл.15. Посетителите на обществени заведения са длъжни да спазват определените правила за
вътрешния им ред.
Чл.15а. /Приет с Протокол №8/26.05.2004г./
Заведенията за обществено хранене и развлечения, игралните и компютърни зали:
(1) имат работно време от 06.00 часа до 22.00 часа през зимния период и от 06.00 часа до 23.00
часа през летния период.
(2) могат да имат удължено работно време в периода от 23.00 до:
01.00часа за зали за компютърни игри, компютърни и интернет услуги, зали за игри с
развлекателен и спортен характер, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и
кафе-сладкарници, намиращи се в границите на населените места, в нежилищни сгради;
03.00часа за нощни барове, както и ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни
заведения и кафе-сладкарници, намиращи се извън границите на населените места.
На същите се издава разрешение за удължено работно време от кмета на Общината. Редът и
условията за издаване и отнемане на разрешение за удължено работно време се определят в Наредба
№5 на Общински съвет.
(3) /Нова. Приета с Решение 19-2/30.03.2009г./ Собствениците и наемалите на търговски обекти с
минимум 30 седящи места и работещи с удължено работно време, се длъжни да осигурят охрана,
отговаряща на реда и сигурността на посетителите в и около заведенията.
(4) /Нова. Приета с Решение 19-2/30.03.2009г./ Търговска дейност на открито може да се извършва
само след издаване на съответното разрешение и на определените за това места. Квитанцията за
платена такса представлява разрешение за извършването на дейността.
Чл.16. Кметът на Общината, съобразно със спецификата на териториите в съответните населени
места, съгласувано с полицията определя:
1.Улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрана за движение на превозни
средства, строителни и селскостопански машини.
2.Постоянни места и режима за паркиране на превозните средства, както и временни места за
панаири, традиционни сборове, масови атракционни и спортни прояви.
3.Обществените места за охраняеми паркинги и автомобилни гробища за превозните средства, които
са негодни за движение, разкомплектовани или със значителни повреди, както и на снети от отчет
превозни средства (без регистрационни номера).
4.Местата за събиране на добитъка за паша и улиците, по които той се извежда.
Чл.17. (1) Забранява се:
1.Паркирането извън разрешените за целта места.
2.Паркирането върху противопожарните хидранти.
3. /Изм. с Решение 19-2/30.03.2009г./ Движението на каруци, велосипедисти и пешеходци без
светлоотразителни жилетки през тъмната част на денонощието и при мъгла
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4.Слагането на покривала върху превозните средства, паркирани на улиците, булевардите и
площадите на централната градска /селска/ част на населените места.
5.Завземането, ограждането, поставянето на съоръжение и маркирането с трайни знаци за паркиране
на превозни средства върху части от улици, тротоари, площади и алеи.
(2) Катастрофирали, бракувани или спрени от движение превозни средства, прикачен инвентар към
селскостопански машини и др. трябва да бъдат паркирани в гаражи или в дворната част на
строителните парцели и имоти за индивидуално ползване.
Чл.18. (1) Длъжностни лица, определени от Кмета на Общината, със съдействието на полицията,
установяват собствениците на превозните средства, паркирани в нарушение на забраните по чл. 17 и
независимо от наложеното им административно наказание връчват предписание за преместване на
превозното средство в 3-дневен срок.
Чл.19. Забранява се движението на каруци за времето от 20.00 до 06.00 часа през зимния и от 21.00
до 05.00 часа през летния период.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО:
Чл.20. Забранява се:
1.Изваждането и снижаването на бордюри без писмено разрешение от техническите служби при
Общината;
2.Рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, както и газенето на
обособените тревни площи;
3.Ловенето и унищожаването на полезния дивеч, пойните и други птици, събирането на яйцата им и
повреждането на поставените за тях къщички, заслони и хранилки;
4.Писането и драскането по сградните фасади, оградите и по пътните съоръжения;
5.Повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, поставени на
определените за тази цел места.
Чл.21. Забранява се:
1.Събарянето, повреждането и разместването на табелки, пейки и съоръжения, поставени в
градините, парковете, детските и спортните площадки и на други обществени места;
2.Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръженията; на
телефонните обществени апарати, съоръжения и кабини; на заслоните по спирките на обществения
транспорт; на обществените чешми, уличните хидранти, уличните и парковите осветителни тела и
съоръжения; на афишните съоръжения и площи, на скулптурно-декоративните фигури и елементи; на
обществените, сгради и огради; на противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели,
ограждения, съоръжения, превозни средства, както и на всякакви други общински имоти.
Чл.22. Лицата, които повреждат държавни или общински имоти, когато деянието не съставлява
престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба,
независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.
Чл.23. (1) Почистването и поддържането на чистотата в сградите, дворовете и прилежащите към
сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица, които експлоатират и
стопанисват сградата.
(2) Отговорност пред общинската администрация за замърсяване на дворовете и на прилежащите
към сградите територии носят:
- ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата;
- председателят на етажната собственост и домсъвета (когато няма такива - всички живущи в
сградата);
- собственик (или наемател), който стопанисва еднофамилното жилище.
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(3) Поделенията на МВР и Министерството на отбраната, болничните заведения и училищата носят
отговорност пред общинската администрация за замърсяване само на прилежащите към сградите им
улични тротоари.
(4) Собствениците или наемателите на търговски обекти (магазини) и заведения за обществено
хранене, които обитават част от сградата, носят отговорност пред общинската администрация за
чистотата на прилежащите към магазините им тротоари.
(5) /Нова. Приета с Решение №29-1-6 от 26.04.2006г./ Отговорност пред общинска администрация за
замърсяване на дворове, прилежащи към сградите, територии и уличните платна носят:
- физически или юридически лица, които стопанисват и/или експлоатират имота и допускат
изтичането на фекални и/или отпадни води, поради несвоевременното почистване на септични и
черпателни ями.
Чл.24. (1) Отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна,
площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, подлезите,
надлезите, речните корита и поречията, обществените тоалетни, спирките на градския транспорт и
другите обществени места, носи кметът на кметството или кметския наместник, освен ако кметът на
Общината е постановил друго.
(2) Отговорност за спазване на графиците по извозването на твърдите битови отпадъци и уличното
почистване носи общинската администрация, сключила договор със специализираните фирми по
чистотата.
(3) Санитарно-хигиенните изисквания и чистотата на пазарите и прилежащите им части, местата за
улична търговия (сергии), паркингите и прилежащите им части, автогарите и прилежащите им части,
жп гарите и прилежащите им части, се осигуряват от фирмите, които ги експлоатират.
Чл.25. (1) Извозването на твърдите битови отпадъци от сградите по всички улици, булеварди, на
територията на Общината се извършва от специализираните фирми по чистотата, съгласно утвърден
график.
(2) Извозването на твърдите битови отпадъци се извършва най-малко веднъж месечно.
(3) Общинската администрация или фирмите по чистотата са задължителни да осигурят
необходимия брой съдове за твърди битови отпадъци за всички жилищни сгради в населените места,
съобразно броя на живеещите в тях.
(4) По указание на общинската администрация, търговските обекти, заведенията за обществено
хранене и производствените предприятия сами осигуряват стандартни съдове за смет, съобразно
потребностите си. При неизпълнение общинската администрация прекратява търговската или
производствената им дейност.
(5) Специализираните фирми по чистотата извозват и депонират твърдите битови отпадъци само на
контролните депа.
(6) /Отменена с Решение №19-2/30.03.2009г./
Чл.26. (1) Производствените отпадъци от стопанските предприятия, с изключение на опасните, се
извозват и депонират от специализираните фирми, по договор с предприятията.
(2) Животинските и селскостопанските отпадъци се обработват и депонират по указание на
районната ветеринарномедицинска служба или ХЕИ. Умрели селскостопански животни се извозват
до екарисаж или се третират по указание на ДВСК.
(3) Опасните отпадъци от производствената дейност се съхраняват, извозват и обезвреждат съгласно
законодателството, третиращо опазването на околната среда.
(4) Отговорност за изхвърлянето на производствени, животински, селскостопански, строителни или
опасни отпадъци извън определените места носят физическите или длъжностните лица, които са ги
изхвърлили и водачите на МПС, които са ги транспортирали. Отговорност за създаване на
неорганизирани сметища на територията на Общината носи съответният кмет или кметски наместник,
освен ако кметът на Общината не е постановил друго.
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Чл.27. Метенето на дворовете и прилежащите към сградите територии се извършва системно от
физическите или юридическите лица, стопанисващи и експлоатиращи сградата. Прилежащите
тротоари се метат до 9 часа или след 18 часа.
Чл.28. (1) Метенето на уличните платна, площадите, пешеходните алеи и на други места,
неразпределени от общинската администрация като прилежащи територии, се извършва по график от
специализирани фирми по чистотата.
(2) Кметът, съответно кметския наместник контролира изпълнението на графика за метене на
обществените места. Кметът на Общината одобрява графика и следи разходването на бюджетните
средства.
Чл.29. (1) Почистването на снега от тротоарите, прилежащи към сградите, както и почистването на
ледените висулки се извършва от съответните физически или юридически лица, стопанисващи и
експлоатиращи сградата.
(2) Председателите на домсъвети в жилищните етажни собствености задължително оповестяват на
видно място график за дежурства, а ръководителите на стопански, обществени организации, фирми и
дружества определят екипи за отстраняване на снега от тротоарите и на ледените висулки от
сградите. Магазините, заведенията за обществено хранене и офисите почистват тротоарите в течение
на работното им време, недопускайки заледяване на плочника.
Чл.30. Забранено е замърсяването на всички обществени места със следните замърсители:
(1) Хартии, опаковки, остатъци от цигари, хранителни отпадъци, стъкла, текстилни отпадъци, семки
и други твърди битови отпадъци. Те се изхвърлят в съдовете за улична смет или в съдовете за твърди
битови отпадъци.
(2) Извънгабаритни предмети от бита, които не се побират в съдовете за твърди битови отпадъци.
(3) Автомобилни гуми и части на моторни превозни средства. Едрогабаритните метални части се
извозват, за сметка на собствениците до определените места.
(4) Сгурия, въглищен прах и други отпадъци от горене.
Чл.31. Собствениците или ползвателите на впрегатни средства /каруци/ са длъжни да ги поддържат
в изправност и не допускат разпиляването на материали при пренасянето. Каруците да имат винаги
престилка за впрегатните животни, кофа и метла
Чл.32. На територията на Общината е забранено:
(1) Изхвърлянето на всякакъв вид производствени отпадъци от стопанска дейност, освен на
определените депа.
(2) Изхвърлянето на отпадъци от търговските обекти, заведения за обществено хранене,
предприятия и организации в съдовете за улична смет и в съдовете за твърди битови отпадъци на
жилищните сгради.
(4) Изхвърляне на животински отпадъци и такива от селскостопанска дейност извън определените
места.
(5) /Доп. с Решение № 19-2/30.03.2009 г./; /Изменена с Решение №54-2/29.03.2019г./ Извеждането на
кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник.
(6) Приютяването на бездомни кучета във входовете и прилежащите територии на жилищни сгради.
(7) Свободното придвижване на селскостопанските животни по улиците, тротоарите, площадите,
парковете и градинките, освен по маршрути, определени от общинска администрация, кмета на
кметството или кметския наместник.
(8) Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с миещи препарати, когато има
опасност за намиращи се в близост дървета, храсти или тревни площи.
(9) Да се оставят на открито трупове на умрели животни или птици, както и да се замърсява почвата
с пестициди, соли, строителни и промишлени отпадъци.
(10) Изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси, освен на определените за тази цел депа.
(11) Транспортирането на насипни материали, селскостопанска продукция, леки вторични суровини
и други от транспортни средства с неуплътнени каросерии.
7

(12) /Изм. с Решение № 19-2/30.03.2009г./ Излизането на транспортни средства и машини с
непочистена ходова част от строителни, промишлени обекти или селскостопански обекти (земеделски
земи).
(13) Изхвърлянето в съдовете за твърди битови отпадъци на твърди или течни опасни отпадъци,
избухливи и токсични вещества, строителни отпадъци, незагасена сгурия и пепел.
(14) Изливането в канализацията на течни опасни вещества и отпадъци, моторни масла и други
нефтопродукти.
(15) Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите,
паркингите, площадите, зелените площи, в местата за отдих и край поречия или водоеми.
(16) Движението на неизправни и непочистени моторни и други превозни средства, които
замърсяват улиците и атмосферата.
(17) Изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци от прозорците и балконите на сградите.
(18) Директното отвеждане на дим и газове през прозорците, витрините, стените, балконите и
стълбищата на жилищните и обществените сгради.
(19) Изтупването и изтърсването на килими, черги, покривки за маса и други вещи от балконите и
прозорците на сградите, както и изхвърлянето на загасени или димящи угарки и цигарена пепел.
(20) Изхвърлянето на отпадъци, заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж, стоки или
строителни материали, извън необходимото технологично време за извършване на товароразтоварните работи.
(21) Започването на строителни и ремонтни дейности на сгради и други строителни обекти без
надеждна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите части.
(22) Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете,
улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията.
(23) Повреждането и разместването на съдовете за твърди битови отпадъци от определените им
места, а също и запалването на отпадъците в тях.
(24) /Нова. Приета с Решение № 19-2/30.03.2009г./ Използването на детските съоръжения в паркове,
детски площадки, училища и детски градини от лица над 16 години.
Чл.33. Отговорност за контрола върху чистотата в населеното място носи съответния кмет или
кметски наместник, ако кметът на Общината не е постановил друго.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ:
Чл.34. (1) За установените нарушения на нарушителите се съставят актове от длъжностни лица
надлежно легитимирани като актосъставители – упълномощени или назначени от кмета на Общината.
Същите са длъжни да показват легитимацията пред нарушителите при поискване.
(2) /Изм. с Решение №19-2/30.03.2009г./ При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба,
контролните органи и другите актосъставители по предходната алинея могат да налагат на място
наказания - глоба до 5 лева срещу квитанцията, съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за
административните нарушения и наказания (ЗАНН). Ако нарушителят оспори нарушението или
откаже да заплати глобата, му се съставя акт по реда на ал. 1.
Чл.35. /Изм. с Решение №4-8/18.12.2015г./ Въз основа на съставените актове кметът на Общината или
негов заместник издават на нарушителите наказателни постановления.
Чл.36. Образуването на административно-наказателни производства за нарушения, съставяне на
актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на
обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила
наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.
Чл.37. Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили
шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на
извършеното и да ръководят постъпките си.
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(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и
поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците,
когато съзнателно са допуснали извършването им. /Изм. с Решение № 44-6/23.08.2018г./
(3) За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения,
организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците
или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали
да бъдат извършени.
Чл.38. (1) На нарушителите на тази наредба се налага административно наказание - глоба до 200 лв.,
на основание чл. 22, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА).
(2) Лице, наказано за нарушение на тази наредба, което до една година от влизане в сила на
наказателното постановление, извърши ново нарушение се наказва с глоба от 50 лева до 500 лева.
(3) Когато повторното нарушение е свързано с определена професия или дейност, може да бъде
наложено наказание лишаване от право да упражнява съответната професия или дейност за срок от
един месец до две години.
(4) Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган
съобразно с тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.
(5) Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото нарушение не
е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен акт.
(6) /Нова. Приета с Решение № 19-2/30.03.2009г./ За нарушение на чл.14 от настоящата наредба, на
родител (настойник) се налага глоба в размер на 50 лева за първо нарушение, за повторно нарушение
(в рамките на една година от влизане в сила на първото) – глоба в размер от 200 до 500 лева.
Чл.39. (1) Контролни органи за изпълнението на тази наредба са:
1.Кметовете на кметства или кметските наместници – за съответното кметство или населеното място
2.Ръководителите на съответните служби при Общината;
3. Служителите от органите на Полицията в Полицейски участък – Дългопол;
4.Упълномощени или назначени от Кмета на общината длъжностни лица.
(2) Контролните органи са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко, установено от тях
нарушение в предоставените им с тази наредба правомощия и носят административна отговорност за
принизен контрол и бездействие.
(3) При изпълнение на правомощията си съгласно тази наредба, контролните органи имат право да
искат съдействие от органите на Националната полиция съгласно разпоредбите на Закона за МВР.
Чл.40. Размерът на санкциите и глобите се актуализират при всяко изменение на ЗМСМА, ЗАНН и
Закона за местните данъци и такси.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 1. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с
чл. 22, ал.1 от ЗМСМА.
§ 2. Тази Наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и действа до приемането на нова от
Общинския съвет.
§ 3. Наредбата е приета от Общински съвет – Дългопол с Решение №5–3-3, протокол №5 от
26.04.2000 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………...
(Зл. Златев)
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