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Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА 
 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 

ЗА  
 

ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА  
 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПАЗВАНЕ НА  
 

СОБСТВЕНОСТТА И ЧИСТОТАТА НА  
 

ТЕРИТОРИЯТА НА 
 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приета на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 21,  

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 

1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и е приета с 

Решение № 319 по Протокол  № 26/23.01.2009 г. на Общински съвет – Две могили 
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§ 1 В чл. 4, т. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

        1.  т. 8 се изменя така: 

„8 Родителите, настойниците, попечителите или другите 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” 

2. Създава се нова т. 8а със следното съдържание: 

„8а Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат 

грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след след 22,00 ч., 

ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.” 

3. Създава се нова точка 8б, със следното съдържание: 

„ 8б Ако родителите, попечителите или другите 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.” 

4. Създава се нова т. 16 със следното съдържание: 

„16. Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на 

места, общинска собственост в това число тротоари, площади, улици, междужилищни 

пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с 

които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите. „ 

5. Създава се нова т. 17 със следното съдържание: 

„17. Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристическите и 

други обекти” 

§ 2 Създава се нов чл. 33а със следните алинеи: 
„ (1)  Собствениците на селскостопански животни: 

1. осигуряват условия за отглеждане на животните по начин, съобразен с техните 

физиологически и поведенчески особености; 

2. развъждат и използват животните според физиологическите и поведенчески особености 

на вида, категорията и възрастта им.” 

 „(2) За обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди селскостопански 

животни, допустимите норми за брой и вид в зависимост от мястото им на отглеждане на 

територията на Община Две могили са както следва: 

1) три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна 

възраст; 

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

3) пет прасета за угояване; 

4) три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст; 

5) десет зайкини с приплодите; 

6) 100 възрастни птици; 

7) 150 бройлера.” 
 „(3) Забранява се отглеждане на всякакъв вид селскостопански животни извън 

допустимите норми за брой и вид, определени в чл. 33а, ал. 2  в жилищна зона с дворищна 

регулация на град Две могили” 

 

§ 3 В чл. 41, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„ (2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов 

заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.” 

 

 

§ 4. Заключителна разпоредба 

 

1. Разпоредбите на § 1 и  § 3 от Наредбата влизат в сила от 01.03.2016г,  а 

разпоредбата на § 2  влиза в сила от 01.08.2016 година.  

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за опазване на 

обществения ред, собствеността, околната среда и комунално-битовата дейност в 



община Две могили, област Русе е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 

1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация с Решение № ...... по Протокол № 

…./…..02.2016 г. на Общински съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат 

на Председателя на Общинският съвет. 
  

 

 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

____________ (Байчо Петров Георгиев) 

 
 

 Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на 

заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. „България” № 84 

/Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: 

dvemogili@mbox.digsys.bg. 
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