НАРЕД БА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА МОНТАНА
/приета с Р-е №390/16.02.2006 г. доп. с р-е 493/27.07.06; р-е 89/29.05.08г.;
р-е 200/20.11.08 г.; р-е 642/25.07.13г.; р-е 825/13.02.14 г.; р-е 30/17.12.15г. р-е №
560/27.07.17 г.; р-е № 686/19.12.17 г., Решение на Адм.С № 496/14.10.2019 г., №166//28.05.2020 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с
осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната
среда, и защита на имуществото на територията на Община Монтана.
Чл.2. Наредбата определя задълженията на физически и юридически лица по
опазване на обществения ред в Община Монтана, както и реда за констатиране на
нарушенията, и налагане на наказания при неизпълнението им.
ГЛАВА ВТОРА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА МОНТАНА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ И
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РПУ – МОНТАНА
Чл.3. Кметът на Общината:
1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни
органи;
3. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му
издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните
полицейски служби;
4. Сключва договори за усилена помощ – охрана на обществения ред и
сигурност с Дирекция на националната полиция или с лицензирана охранителна
фирма при необходимост след решение на ОбС;
5. Организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия
и аварии.
Чл.4. Кметовете на кметства и кметските наместници:
1. Организират провеждането на благоустройствени, комунални и други
мероприятия;
2. Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и
организират охраната на полските имоти;
3. Осигуряват спазването на обществения ред; имат правомощия по чл. 68,
70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерството на вътрешните работи на
съответната територия до пристигане на полицейския орган;
4. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии.
Чл.5. Служителите на РПУ – Монтана осъществяват правомощията си по
опазването на обществения ред съгласно разпоредбите на ЗМВР.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Раздел първи
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.6. Забранява се извършването на всякаква дейност, причиняваща шум,
отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други подобни над общо
приетите норми, съгласно действащото законодателство в Република България.
Чл.7. (1) Забранява се от 14.00 часа до 16.00 часа и от 22.00 часа до 08.00
часа, а в почивните и празничните дни от 14.00 часа до 16.00 часа и от 21.00 час до
09.00 часа:
1. Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните
сгради и край тях, с които се нарушава спокойствието на останалите живущи;
1а. /доп. р-е 642/25.07.13г./ Допуска се изключение на т. 1 за предвидените
дейности по Договорно споразумение (договор) № 4 от 22.05.2013 г. с предмет:
„Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на
град Монтана” за срока на действие на споразумението;
1б. /нова р-е 825/13.02.14 г./ Извършване на ремонтни и други дейности,
които пречат на почивката на гражданите;
2. Високото пеене и свирене и други подобни прояви, които нарушават
почивката на гражданите;
3. Използването на духови и други състави, оркестри и високоговорители в
открити тераси и общодостъпни заведения в близост до домовете.
(2) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни
мерки, осигуряващи нормална акустична обстановка – свирене на музикални
инструменти и пеенето с цел обучение, репетиции, преподавателска дейност,
любителско музициране, както и използването на озвучителни уредби може да
става само в часовете от 10,00 ч. до 14,00 ч. и от 16,00 ч. до 19,00 ч.
(3) Работното време на ЗХР /заведения за храна и развлечение/ се определя от
управителя на обекта след задължително съгласуване с общинската администрация
по местонахождение, като музикалното озвучаване се разрешава до 23,00 ч. лятно
часово време, до 22.00 ч. зимно часово време и до 0.30 ч. по изрично разрешение на
Кмета.
(4) Забранява се още:
1. Извършването на действия, нарушаващи общоприетите норми на морал и
поведение по улици и площади, паркове и други обществени места;
2. Хазартни игри на обществени места, освен в специално предназначените за
целта заведения;
3. /изм. с р-е № 30/17.12.2015 год./ Родителите, настойниците, попечителите
или други лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на
обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст,
съответно след 22.00 ч., ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е
навършило 18-годишна възраст.
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4. /нова с р-е № 30/17.12.2015 год./ Ако родителите, попечителите или други
лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да
осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места
след 22.00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
5. Проституцията и просията на територията на общината.
Раздел втори
ОПАЗВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
Чл.8. (1) Забранява се:
1. Действия и прояви, с които се замърсяват или повреждат улици, тротоари,
площади, паркове, градини, пазари, зелени площи, осветителни тела, афишни
места, декоративни елементи, пътни съоръжения и принадлежности на уличната,
пътната и алейната мрежа /знаци, табели, ограждения, пейки и други/;
2. Хвърлянето на бомбички и други запалителни материали, паленето на огън
и хвърлянето на неугасени предмети по улици, паркове, културни, спортни и други
обществени места;
3. Оскверняването и повреждането на паметници, скулптурни групи и
паметни плочи;
4. Продажба на пиротехнически изделия и тяхната употреба без съответното
разрешение;
5. Продажбата и сервирането на алкохолни напитки, тютюневи изделия на
лица под 18 год., както и на лица в нетрезво състояние;
6. /отменено с Решение №496/14.10.2019 год. на Адм.съд/;
7. Продажбата на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на
територията на детски, учебни, възпитателни и лечебни заведения, на младежки
забави, спортни игри и други подобни и в търговски обекти, отстоящи до 200 м. от
тях.
(2) Длъжностните лица, родителите и настойниците се задължават да
упражняват контрол и надзор върху малолетните и непълнолетните, които живеят
при тях.
Чл.9.(1) Задължават се собствениците и наемателите на увеселителни
заведения да осъществяват надежден пропускателен режим.
(2) На видно място в увеселителните заведения да бъдат поставени табели,
указващи забрана за продажба на алкохол и цигари на непълнолетни лица.
Чл.10.р-е 89/29.05.08/ (1)Всеки обитател на етаж или част от етаж в сграда
етажна собственост, при използване на своите части от сградата, е длъжен да не
извършва и да не допуска действия, с което създава на обитателите на другите
помещения безпокойство по-голямо от обикновеното.
(2) р-е 89/29.05.08/ Всеки обитател на имот в регулационните граници на
населените места на Община Монтана при използването му, е длъжен да не
извършва и да не допуска действия, с което създава на обитателите на съседните
имоти безпокойство по-голямо от обикновеното.
(3) В имоти, в които се отглеждат кучета, котки и други декоративни
животни, и се констатира системно нарушаване спокойствието и отдиха на
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гражданите, и гостите в Общината, и при подадени писмени или устни жалби от
тяхна страна, собствениците на животните са длъжни да вземат незабавни мерки,
съгласно действащото законодателство за недопускане на посочените нарушения.
Чл.11. /изм. р-е 825/13.02.14 г./ (1) Забранява се поставянето, монтирането на
недобре укрепени предмети и елементи по сградите, фасадите на сградите,
первазите, терасите, покривите и други, които представляват опасност за
гражданите.
Чл.11а /нова р-е 825/13.02.14 г./ (1) Собствениците, наемателите и
ползвателите на сгради, самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна
собственост, на дворни места, на търговски обекти, офиси и преместваеми
съоръжения за търговия, ръководителите на учреждения, търговски дружества,
обществени организации, детски и учебни заведения са длъжни да почистват и
поддържат чисти тротоарите пред сградите, офисите, заведенията, учрежденията
и обекти, а през зимния сезон своевременно да ги почистват от сняг и лед.
(2). На нарушителите по ал. 1 се издава предписание по Приложение №1 за
отстраняването на нередностите.
(3). При неизпълнението на предписанието по Приложение №1 се съставя акт
за административно нарушение по смисъла на Закона за административните
нарушения и наказания.”
Чл.12. Поддържането на улиците, пътните настилки и тротоарите,
инсталационни колектори, съоръжения и техните принадлежности, обществени
тоалетни, улични и тротоарни шахти се извършва от собствениците или съответно
от учрежденията, стопанските и обществени организации и частни фирми, които ги
наемат и стопанисват.
Чл.13. Ремонти на обекти от ниското и подземно строителство, свързани с
разкопаване на улични платна и тротоари се допуска само за обекти, за които има
предварително разрешение от Общинска техническа служба при Община Монтана
и кметствата в населените места на Общината, след сигнализация съгласно ЗДП.
Чл.14. (1) Тротоари и улични платна могат да се използват за временно
разтоварване на строителни материали, ремонтни отпадъци, сгурия, изкопни маси,
дърва за огрев, въглища и други в срок не по-дълъг от 3 /три/ дни в гр. Монтана и
14 дни в останалите селища на Общината.
(2) След този срок, собственикът заплаща такса “тротоарно право”, съгласно
нормативните уредби.
Раздел трети
ТРАНСПОРТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл.15. За осигуряване на обществения ред по транспорта и съобщенията се
забранява:
1. Паркиране, престои, движение и ремонт на всякакъв вид МПС по
тротоарите, алеите на градини и паркове, засадени и озеленени площи, както и на
местата където превозното средство създава опасност или е пречка за движението;
2. Домуване на автобуси, специализирани и товарни автомобили извън
определените със Заповед на Кмета на Община Монтана площадки за тази цел;
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3. Паркирането по улици, тротоари и зелени площи на снети от отчет,
изоставени, разкомплектовани МПС на територията на Община Монтана;
4. Ограждането, поставянето на съоръжения по улици, площадки, алеи и
откритите паркинги за паркиране на лични МПС, както и да се поставят
маркировки /графични, цифрови и други обозначения/ по такива места за лични
нужди;
5. Снижаването на бордюри за осигуряване на удобен подход на МПС към
гаражите и дворовете;
6. Движението на верижни машини по асфалтираните улици без разрешение
на Кмета на общината;
7. Извършването на действия, с които се повреждат, унищожат съоръжения и
комуникации на съобщенията;
8. Повреждането и преместването на пътни знаци, маркировка и др.
съоръжения и сигнализация, свързани с безопасността на движението от
неоторизирани лица, както и поставянето на частни и други табели и знаци по
пътепоказателните жалони.
Чл.16. Движението на МПС по улиците на гр. Монтана се регулира с пътни
знаци, съгласно ЗДП.
Раздел четвърти
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, МЕРАТА, ГОРИТЕ,
ВОДИТЕ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО
ПОЛЗВАНЕ
Чл.17. (1) Забранява се:
1. Отсичането на дървета и клони от тях по улиците и парковете без писмено
разрешение, издадено от Общинската администрация за всеки конкретен случай;
2. Своеволното отсичане или изкореняване на храсти и на дълготрайни
декоративни дървета с историческо значение, както и унищожаването на цветя в
обществените градини;
3. Поставянето на рекламни табели на дърветата чрез заковаване;
4. Разлепването на некролози, съобщения, афиши и агитационни материали
извън определените за целта места;
5. Облепването на сградите с афиши, съобщения, реклами и други материали;
6. Залавянето и унищожаването на полезен дивеч и птици, събирането на
яйцата им и повреждането на хранилките в парковете, градините и на други места;
7. Самонастаняването върху земеделски земи без решение на Общинска
служба земеделие и гори гр. Монтана;
8. Замърсяването на водите, земите, мерите и горите;
9. /изм. р-е 825/13.02.14 г./ Повреждането на обществени чешми, кладенци,
фонтани и други подобни съоръжения;
10. Изсичането на дървета за огрев без разрешение от надлежен орган;
11. Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини, зелени
площи, водни площи, дерета, крайпътни ивици, улици и други места;
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12. Горенето на стърнища и други зелени площи за унищожаване на
растителността при обработка на земи, независимо от собствеността им.
(2) Надписите по фасадите и витрините на магазини, заведения, ателиета и
учреждения да се изписват на български език, с изключение на запазените
търговски марки и шрифтове по Закона за патентите.
Чл.18. Всеки собственик е длъжен да се грижи за доброто състояние на имота
си, на пътищата и съоръженията край него.
Раздел пети
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ И ЗООХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ
ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ
Чл.19. р-е 89/29.05.08; изм. с р-е № 686/19.12.17 г., изм. с р-е №166/28.05.2020
год./ (1) В регулационните граници на населените места на Община Монтана и в
поземлени имоти, попадащи в устройствени зони за жилищно и вилно застрояване
съгласно Общия устройствен план на Община Монтана, се разрешава отглеждането
на следните видове и бройки селскостопански животни и птици отглеждани от
физически лица за лични нужди, регистрирани в лични стопанства /заден двор/:
1. 2 бр. едри преживни животни и приплодите им до 1-годишна възраст;
2. 10 бр. дребни преживни животни и приплодите им до 9-месечна възраст;
3. 3 бр. прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
4. 2 бр. еднокопитни и приплодите им до 1-годишна възраст;
5. 10 бр. зайкини с приплодите им, но не повече от 100 бр. общо;
6. 50 бр. възрастни птици, независимо от вида;
7. 100 бр. бройлери или подрастващи птици, независимо от вида;
(2) р-е 89/29.05.08/; р-е 200/20.11.08 г./ Не се разрешава отглеждането на
селскостопански животни и птици включително и за лични нужди, в Първа зона и
Втора зона на гр. Монтана определена със Заповед на Кмета на Община Монтана.
(3) /изм. с р-е № 686/19.12.17 г./ Отглеждането на селскостопански животни и
птици в регулационните граници на гр. Монтана и населените места на Община
Монтана може да се извършва от собственици или ползвателите, съгласно
изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за
животновъдството и Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти.
(4) /отменено с Решение №496/14.10.2019 год. на Адм.съд/
(5) Собствениците на животни са длъжни да не ги изоставят, да съхраняват
ветеринарно-медицинските паспорти на притежаваните от тях животни, да се
грижат за здравето им.
(6) /нова с р-е № 686/19.12.17 г./ Ограниченията по ал. 1 не се отнасят за
населените места, попадащи в обхвата на Наредбата за определяне на критериите за
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (ПМС №30 от
15.02.2008 г.)
(7) /нова с с р-е №166/28.05.2020 год./ Собствениците на селскостопански
животни се задължават да извършват инвентаризация на животните в съответния
животновъден обект и писмено да уведомяват кмета на населеното място за
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наличните животни в обекта, в това число и след всяка промяна в броя и вида им
/попълва се декларация образец/
Ежегодно от 01.10 до 20.10 ще се правят проверки на място от служители на
кметството за коректно подадена информация и в случай на разминаване ще бъдат
санкционирани.
Чл.20. Забранява се свободното пускане и разхождане на кучета в дворовете
на училищата, детските заведения и стадионите. Разхождането им по улиците,
парковете, градини и другите места за общо ползване да става само с каишки, а за
злонравните кучета и с намордник, като собствениците се задължават да се грижат
за хигиената на животните и местата за разходка, както и да отстраняват
замърсяванията, причинени от тях.
Чл.21. Не се разрешава пашата на домашни животни в парковете, площадите,
централните улици на територията на Общината.
Чл.22.Не се разрешава отглеждането на животни в района на охранителни и
вододайни зони за питейна вода.
Чл.23.Улавянето и изолирането на скитащи кучета се организира от
кметствата на населени места и ветеринарните органи със съдействието на РПУ,
при задължително спазване изискванията на съответните нормативни актове.
Чл.24.Не се допуска отглеждането на кучета, с цел развъждане и продажба в
регулационните граници на населеното място. Това може да се извършва в
специално изградени за тази цел постройки, като се спазват изискванията на Закона
за ветеринарно-медицинската дейност и Наредба №7 за хигиенните изисквания за
здравна защита на селищната среда за отстоянията на този вид постройки от
населеното място.
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И МАНИФЕСТАЦИИ
Чл.25. При провеждане на събрания, митинги и манифестации на открито да
се спазват изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Раздел шести
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.26. (1) За нарушителите на чл.7, ал.3 се налага глоба в размер:
- за първо нарушение – глоба от 1500 лв. до 2000 лв.
- за второ нарушение – глоба от 2000 лв. до 2500 лв.
- за трето нарушение – затваряне на обекта.
(2) При системно нарушение, свързано с упражняване на професия или
дейност, на лицата се налага административно наказание - временно лишаване от
право да се упражнява определената професия или дейност за срок от 1 месец до 2
години.
(3) По този раздел се наказват и лицата, които повреждат пътните,
тротоарните, градински и парковите настилки, телефонни апарати за обществено
ползване, осветителни тела, афиши, скулптурно-декоративни елементи, пътни
съоръжения и принадлежности на уличната маркировка с глоба съгласно
разпоредбата на ал.4, като във всички случаи дължат и възстановяване на щетата.
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(4) /изм. р-е 825/13.02.14 г./ За нарушение разпоредбите на настоящата
Наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 50 лв. до 500 лв., а на
юридическите лица имуществена санкция в размер от 150 лв. до 500 лв.
(5) Отменена с р-е № 560/27.07.17 г.
(6). Отменена с р-е № 560/07.07.17 г.
Чл.27. р-е 89/29.05.08/ (1)Ако нарушението по ал. 4 на чл. 26 не бъде
преустановено в определения срок от длъжностно лице и бъде продължено от
същия нарушител, наказанието е глоба от 500 до 5000 лв. за физически лица, а за
юридически лица имуществена санкция в размер от 1 000 до 10 000 лв.
(2)./Ако в срока до 3 год. от влизането в сила на наказателното постановление
бъде извършено ново нарушение на същата разпоредба, наказанието е глоба от 5
000 до 30 000 лв. за физически лица, а за юридически лица имуществена санкция в
размер от 10 000 до 50 000 лв.
Чл.28 (1) . /изм. р-е 825/13.02.14 г.; изм. с р-е №496/14.10.2019 год. на
Адм.съд/ За маловажни случаи на административни нарушения, установени при
извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на
местонарушението глоби в размер от 30 лв. до 50 лв. За наложената глоба се издава
фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и нарушителя,
мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата.
Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителят, че е съгласен да плати
глобата и се изпраща на финансовия орган на общинската администрация за
изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно
глобата.
(2) Ако нарушителят оспори нарушението се съставя акт по реда на ЗАНН.
Чл.29. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от
длъжностните лица в общинска администрация, кметовете и служителите в
кметствата, служителите на РПУ, Районна служба за пожарна безопасност и други
лица, определени от Кмета на Община Монтана.
(2) /р-е 493/27.07.06; р-е 30/17.12.15/ Наказателните постановления се издават
от Кмета на общината, а в случаите на чл. 26, ал. 5 и ал. 6 се издават от Директора
на Областна дирекция “Полиция”.
Чл.30. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен в
ЗАНН.
Чл.31. Наказанията по предходните членове се налагат само, ако за
административните нарушения не се предвиждат други наказания по закон.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тази Наредба се издава на основание чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗМСМА.
§2.1. Контролът по спазването на настоящата наредба се възлага на Кмета на
Община Монтана респективно на общинската администрация, кметовете и
кметските наместници на населените места в Общината и служителите на РПУ –
Монтана;
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2. ВиК ЕООД, РИОКОЗ Монтана, ДВСК, РВМС и РИОСВ упражняват
контрол в съответствие с нормативните актове, разпоредбите на техните
правомощия регламентирани в съответните нормативни актове.
§3. Съответните специалисти при Община Монтана:
1. Упражняват контрол по опазване на обществения ред и сигурност на
територията на Община Монтана;
2. Упражняват контрол за спазване разпоредбите на санитарнохигиенното състояние по тази Наредба и другите нормативни актове, дават
задължителни предписания, съставят актове на нарушителите и налагат глоби при
явно маловажни случаи на нарушения в определените от Кмета на Общината
случаи.
§4. Понятието “системно нарушение” означава извършване на три нарушения
за срок от една година, считано от датата на влизане в сила на наказанието за
първото нарушение.
§5. Наредбата влиза в сила след влизане на решението, за приемането й на
ОбС, в законна сила.
§6. Тази Наредба отменя Наредбата за поддържане и опазване на
обществения ред, приета с решение №79/23.04.1992 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата Наредба е приета на
заседание на Общински съвет – Монтана на
16.02.2006 г.
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