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Проект 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1 С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, 

свързани с опазването на  обществения ред и задълженията на физическите и 

юридическите лица по поддържане на обществения ред на територията на 

Община Горна Оряховица. 

Чл.2  В наредбата се определят задълженията на територията на 

общината за: 

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на 

територията на общината; 

2. Собствениците, наемателите и другите обитатели на жилищните 

сгради; 

3. Управителния съвет /управителя/ на етажната собственост; 

4. Управителите на фирми, ръководителите на

 предприятия, учреждения, организации и лица, развиващи дейност на 

територията на община Горна Оряховица. 

РАЗДЕЛ ІІ 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 

Чл. 3 Не се разрешава предизвикването на шум, предизвикан от 
домашни дейности и от съседи в жилищните сгради, нарушаващ 

спокойствието на гражданите, за времето от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 
07:00ч. в периода 01.11 до 31.03 и от 23:00ч. до 06:00ч. в периода от 01.04 до 

31.10. 

Чл. 4 Забранява се поставянето на балконите и терасите на покъщнина 

и други предмети над нивото на парапета, освен ако същите не са здраво 
закрепени. 

Чл. 5 Забранява се поставянето на саксии с цветя по прозорците, 
терасите и балконите, освен ако същите не са здраво закрепени и надлежно 
отводнени. 

Чл. 6 Забранява се изтупването на килими, завивки и покривки от 
балконите, терасите и прозорците на жилищните сгради. 

Чл. 7 Сватбени, семейни и други частни събирания се провеждат само 

в заведения за хранене и развлечения, вписани в Националния туристически 

регистър. 
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Чл. 8 Забранява се извършването на просия по улиците, площадите, 

парковете и всички обществени места. 

Чл. 9 Забранява се увреждането и разместването на съоръжения, 

надписи, табелки, декоративни елементи, осветителни тела, пътни знаци, 

съдове за отпадъци, пейки в парковете, детските площадки, училищата и 

детските градини. 

Чл.10 Забранява се късането и изкореняването на цветя, както и 

газенето на обособените зелени площи. 

Чл.11 Забранява се сечта, рязането, изкореняването и увреждането на 

дървесни видове и клоните им, освен с разрешение на общинска 

администрация или кметовете и кметски наместници в населените места. 

Чл.12 Забранява се изписването на знаци, фигури, рисунки и надписи 

по стените на сградите и оградите. 

Чл.13 Почистването на сняг, наноси, изсъхнали треви и друга 

растителност от прилежащите площи към сградите и тротоарите и на 

ледените висулки от сградите се извършва от живущите граждани или 

юридическите лица, стопанисващи съответната сграда. 

           Чл.14 Забранява се използването на междублоковите пространства – 

общинска собственост за земеделски цели. 

            Чл.15 Забранява се достъпа на лица във видимо нетрезво състояние 

и/или употребили упойващи вещества в сгради и на места, предназначени за 

обществено ползване като: административни сгради ⁄открити за публичен 

достъп⁄, детски и учебни заведения и други. 

Чл. 16 /1/ Провеждането на събрания, митинги и манифестации се 

извършва по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 

/2/ Писменото уведомление по чл. 8 и по чл. 11 от Закона за 

събранията, митингите и манифестациите се входира в Центъра за 

административно обслужване в Община Горна Оряховица. 

/3/ Копие от уведомлението по чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, 

митингите и манифестациите ведно с придружително писмо се изпраща от 

общинска администрация до органите на полицията. 

Чл. 17 Забранява се консумацията на спиртни напитки и пиво по 

улиците, площадите и парковете, с изключение на обособените за тази цел 

търговски обекти на открито. 

Чл. 18 Забранява се при посещения на спортни и културни 

мероприятия да се внасят и консумират спиртни напитки и пиво. 

 

             Раздел III 

             Работно време на обекти: 

 

             Чл. 19  Работно време  на обекти за производство, съхраняване и 

търговия и на обекти в областта на услугите се определя със заповед на кмета 

на Община Горна Оряховица.  

             Чл. 20 Стандартното работно време на обектите по чл. 19 е в часовия 

диапазон, както следва: 
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              от 07.00 часа до 22.00 часа – зимен сезон / от м. октомври до м. март/ 

              от 06.00 часа до 23.00 часа – летен сезон /от м. април до м. септември/ 

              Чл. 21 Работно време след часовия диапазон, определен в чл. 20, се 

счита за удължено работно време. 

              Чл.22  /1/ При откриване на обектите по чл. 19, както и за промяна на 

работното време и/или при промяна на лицето, стопанисващо обекта, 

юридическите лица и еднолични търговци заявяват устно или подават писмено 

заявление по образец за работно време в Центъра за административно 

обслужване в Община Горна Оряховица или чрез лицензиран пощенски 

оператор, или по факс, или по електронен път по реда на Закона за 

електронното управление чрез информационната система за сигурно 

електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни 

административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление, 

или чрез електронен адрес, съгласно Закона за електронното управление. 

           /2/ Към заявлението по ал.1 се представят следните документи:   

              1.Становище на Регионална здравна инспекция – Велико Търново 

относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени 

с наредбата по чл.11, т.5 от Закона за защита от шума в околната среда;   

              2. Други документи (при необходимост) 

           /3/ Заявлението за работно време се администрира от служители в  отдел 

„Икономическо развитие и спорт” в Община Горна Оряховица, където обектът 

се вписва в съответния информационен масив.  За издадената заповед за 

определяне на работно време се уведомява и кмета/кметския наместник на 

населеното място по местонахождение на обекта, когато същия се намира 

извън гр. Горна Оряховица. 

           /4/ При непълнота на представените документи се изпраща 

уведомително писмо за представяне на липсващите документи в 10 /десет/ 

дневен срок. 

          /5/ Ако в срока по ал.4 документите не бъдат представени, кметът на 

Общината  издава решение за отказ за определяне на работно време. 

 

РАЗДЕЛ IV 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
 
Чл. 23 За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба на 

виновните лица се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 

100 до 500 лева. 

Чл. 24 Нарушенията се констатират с актове, съставени от органите на 

полицията, РЗИ, кметовете на кметства и длъжностни лица, определени със 

заповед на кмета на Общината. 

Чл. 25 На виновните лица могат да се връчват предписания с 

определяне на срок за отстраняването на допуснатите нарушения. 

Чл. 26 Наказателните постановления се издават от кмета на Община 
Горна Оряховица или негов заместник, определен със заповед на кмета на 
Общината. 
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Чл. 27 Редът за съставяне на актове за административни нарушения, 
възражения по тях, издаването на наказателни постановления и тяхното 
обжалване е определен от Закона за административните нарушения и 

наказания.  
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1 Настоящата Наредба е приета с решение № ………….. от Протокол 

№ ……………. от ……………… год.- от заседание на Общински съвет Горна 

Оряховица. 
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МОТИВИ 

към Проект на Наредба за поддържане на обществения ред на територията на община Горна 

Оряховица 

             

             

            Причини за приемане на цитираната наредба 
 Необходимост от регулиране на обществените отношения на територията на община Горна 

Оряховица както от страна на органите на МВР, така и от служителите на общинска администрация, 

след отмяната на предходно действащата Наредба за поддържане на обществения ред на територията 

на община Горна Оряховица с решение на административен съд Велико Търново по адм. д. 

476/2021г. и връщане със Заповед № 0А04-9374/12.10.2022г. от Областния управител на Област 

Велико Търново на Решение № 878 по Протокол № 49 от 29.09.2022г., с което е приет проект на 

Наредба за поддържане на обществения ред на територията на община Горна Оряховица. 

 

            Цели и очаквани резултати:  
- Ефективно регулиране на обществените отношения с местно значение на територията 

на община Горна Оряховица;  

-  

Финансови и други средства, необходими за прилагането:  
Не са необходими. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Проектът на Наредба е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и актовете 

на европейското законодателство. 

 

 Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), отразяващ задължението 

за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и 

прозрачност в действията на институциите, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок 

за предложения и становища.  

Предложения и становища по публикувания Проект на Наредба за поддържане на 

обществения ред на територията на община Горна Оряховица, могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Община Горна Оряховица, на адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 5 или на e-mail: 

obshtina@g-oryahovica.bg 
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