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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
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ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с опазването
на обществения ред, собствеността, чистотата и сигурността на територията на община
Две могили.
Чл. 2. Разпоредбите на наредбата са задължителни за всички физически лица постоянно живеещи или временно пребиваващи, ръководителите на учреждения,
организации и дружества.
Чл. 3. Наредбата има действие на територията на община Две могили.
ГЛАВА ВТОРА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
РАЗДЕЛ І
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕТО НА
ГРАЖДАНИТЕ
Чл. 4. За осигуряване на спокойствието на гражданите, се забранява:
1. Високото говорене, пеене, свирене, музикално озвучаване, машинно рязане на
дърва и създаването по какъвто и да е начин на шум на обществени места, в
непосредствена близост до жилищата на гражданите, в обществения транспорт и други
места през времето от 22.00 часа до 06.00 часа за зимния период и от 23.00 часа до 06.00
часа за летния период, а за жилищните зони и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
2. Извършване на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните
норми за поведение и морала по улици, площади и други обществени места.
3. Писането, драскането и лепенето на обяви, реклами и други по стълбове, спирки
и други елементи на градското обзавеждане, по стените и оградите, по витрините, по
търговските площи на фирми и учреждения, без разрешението на собственика или
управителя.
4. Поставянето на изборни материали, освен на определените от кмета на
Общината места.
5. Късането и повреждането на обяви, реклами и други, поставени на определените
за тази цел места по съответния ред.
6. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други неукрепени
предмети над нивото на парапета.
7. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако не са
здраво закрепени.
8. (Отменена с Решение № 103 по Протокол № 7/19.02.2016 г. на Общински
съвет – Две могили)
9. (Изм. с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински съвет –
Две могили) Разпространяването и ползването на наркотични вещества, като се задължава
РУП – Две могили да упражнява контрол в полунощните и нощните заведения, училищата
и другите обществени места.
10. Организирането и участието в хазартни игри по улиците, площадите,
училищата и други обществени места.
11. Употребата на алкохолни напитки на улиците, площадите, парковете, зелените
площи и други обществени места.
12. Инсталирането и престояването на маси за открито сервиране в часовете от
22.00 часа до 6.00 часа за зимния период и от 23.00 часа до 6.00 часа за летния период,
когато обектът се намира в непосредствена близост до жилищни сгради.
13. Къпането и плуването във всички водни площи на територията на общината, с
изключение на предназначените за това места.
14. Допускането на лица, носещи огнестрелно оръжие, в развлекателни и питейни
заведения.
15. Продажбата и употребата на фабрични или самоделни фойерверки и други
пиротехнически средства, с изключение на артикулите, за които е издадено съответно
разрешение.
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16. (Нова с Решение № 103 по Протокол № 7/19.02.2016 г. на Общински съвет –
Две могили) 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.
17. (Нова с Решение № 103 по Протокол № 7/19.02.2016 г. на Общински съвет –
Две могили) Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристическите и други
обекти.
Чл. 4а (Нов с Решение № 103 по Протокол № 7/19.02.2016 г. на Общински съвет
– Две могили) (1) 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) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат
грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 22,00 ч., ако детето
е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
(3) 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.
РАЗДЕЛ ІI
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ.
ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл. 5. Забранява се:
1. Извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни
комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване на целостта
на настилката за каквато и да е цел без предварително писмено разрешение от кмета на
Общината.
2. Оставянето на строителни, отоплителни и други материали, отпадъци от ремонт,
спряни или бракувани МПС по тротоарите, уличните платна, площадите и другите
обществени площи за повече от 5 дни.
3. Монтирането на палатки, навеси и всякакъв друг вид съоръжения по улиците,
площадите и други обществени места без разрешението на кмета на Общината.
4. Престоя на амбалаж около павилионите и магазините повече от 8 часа.
5. Ваденето на баластра, камъни, пясък, глина и нарушаване на естествения
ландшафт за строителни цели, освен с разрешение на кмета на Общината.
6. Ремонт на пътни превозни средства, сеченето и рязането на дърва и извършване
на други стопански дейности по тротоарите и улиците.
Чл. 6. (1) Уличните платна и тротоари могат да се използват при доказана
необходимост само с разрешение на кмета на Общината за територията на града, а в
другите населени места от кмета на кметство или кметския наместник, съгласувано с
полицията, за определено време срещу заплащане на определена такса за квадратен метър.
(2) Разкопаването на тротоарите и уличните платна за водопроводи, канализации и
други подземни комуникации се извършва след заплатена такса за възстановяване на
настилката, сключен договор за прокопаване с кмета на Общината и писмено разрешение
от главния архитект на общината.
Чл. 7. Лицата, управляващи, стопанисващи или ползващи общинска собственост,
са длъжни:
1. Да искат разрешение от кмета на Общината за всякакъв вид строителна,
ремонтна и други дейности върху общинската собственост, предоставена за стопанисване
или предназначена за общо ползване.
2. Да внесе необходимата сума за възстановяване целостта на нарушените участъци
от общинската собственост, които в следствие на ремонтна, строителна и друга дейност са
повредили.
Чл. 8. Забранява се:
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1. Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други
водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им.
2. Прането с перилни препарати в естествени водоизточници или язовири.
3. Отвеждането на отпадни води по улиците, тротоарите и вътрешно-кварталните
пространства.
4. Изливането на непречистени промишлени води във водни басейни.
5. Изливане в канализацията на химически агресивни, отровни и биологически
вредни вещества и нефтопродyкти.
Чл. 9. (1) Работното време на обектите за търговия, туризъм и услуги е от 6: 00 часа
до 22: 00 часа за периода от първи ноември до първи април и от 6: 00 часа до 23: 00 часа за
периода от първи април до първи ноември.
(2) За работа на обекти с удължено работно време се подава уведомление до кмета
на Общината по реда на Наредба № 2 за търговската дейност на територията на Община
Две могили, област Русе.
(3) (Изм. с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински съвет –
Две могили) Обектите за хранене и развлечения с капацитет над 50 (петдесет) места и
удължено работно време следва да имат назначена физическа охрана чрез лицензирана
фирма за осъществяването на пропускателен режим, която да следи за реда в тях и
непосредствено около тях.
(4) Собствениците и ползвателите на обекти с удължено работно време и нощните
клубове, са длъжни да следят за спазването на обществения ред, като при констатирани
нарушения носят административнонаказателна отговорност.
(5) (Изм. с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински съвет –
Две могили) Органите на РУП – Две могили следят спазването на обществения ред в
близост до и в заведенията с удължено работно време и нощните клубове.
РАЗДЕЛ ІІI
БЕЗОПАСНОСТ И КУЛТУРА НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл. 10. Забранява се:
1. Повреждането и преместването на пътни знаци, маркировка и други съоръжения,
свързани с безопасността на движението от неоторизирани лица, както и поставянето на
частни и други табели и знаци по пътепоказателните жалони.
2. Паркирането на МПС върху тротоари, освен в случаите, посочени в Закона за
движение по пътищата.
3. Домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета по тротоарите,
уличните платна, площадите и други площи за обществено ползване.
4. Държането на спрени от движение и повредени МПС, както и на части от такива
на тротоари, улици, паркинги и други площи за обществено ползване.
5. (Изм. с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински съвет –
Две могили) Превоз на извънгабаритни и неукрепени товари без специален транспорт и
съгласуване с РУП – Две могили.
6. Преминаването на МПС и ППС с животинска тяга през паркове, градини,
тротоари, детски площадки и зелени площи.
7. Движението на верижна техника по асфалтирани улици, шосета, тротоари и
зелени площи.
8. Движението на ППС с животинска тяга без регистрационна табела,
светлоотразители, метла и предпазна престилка.
9. Движението на стада от животни в селищата на общината. Придвижването им да
се извършва само по улици и маршрути, определени със заповед на кмета на общината
или кмета на кметство, респективно кметския наместник.
10. (Нова с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински съвет –
Две могили) Оставянето без надзор от собственик или пастир на домашни животни по
улици, паркове, градини, тротоари, детски площадки, зелени площи и гробищни паркове.
Чл. 11. (1) За ограничаване на скоростта на движение на ППС могат да се
изграждат изкуствени неравности върху пътната мрежа общинска собственост около
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училища, детски градини и други обществени сгради след решение на Общинската
комисия по безопасност на движението.
(2) Съоръженията са със следните технически показатели: ширина до 1 метър и
височина до 15 сантиметра в най-високата им част.
(3) Съоръженията по ал. 1 и ал. 2 се сигнализират със съответната хоризонтална и
вертикална маркировка.
(4) Съоръженията по ал. 1 се премахват след решение на Общинската комисия по
безопасност на движението.
РАЗДЕЛ ІV
ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ
Чл. 12. (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 (ЗСММ).
(2) Писменото уведомление по чл. 8 от ЗСММ се отправя до Кмета на Общината,
когато организаторът е централно ръководство на политическа партия или коалиция,
сдружение или обществена организация.
(3) Писменото уведомление по чл. 11 от ЗСММ се отправя до Кмета на Общината.
(4) Копие от уведомленията по чл. 8 и чл. 11 от ЗСММ се изпращат до органите на
полицията.
Чл. 13. (1) В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват:
пълното наименование 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. 14. 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. 15. (1) Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаване 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.
(2) 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, съответните органи на
общинската администрация съдействат за постигане на съгласие между заинтересованите
организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви в различно време или
място. Ако съгласие не бъде постигнато, органите на общинската администрация
осигуряват провеждането на обществената проява, за която е пристигнало първото
уведомление.
Чл. 16. Организаторите на проявите по тази глава 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.
Чл. 17. (1) Органите на полицията, взимат необходимите мерки за нормалното
протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността на движението.
(2) При нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи съставят актове
на нарушителите.
(3) 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. 18. 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 Закона за опазване на обществения
ред при провеждане на спортни мероприятия и на тази глава, като охраната на същите се
съгласува с органите на полицията.
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Чл. 19. При провеждане на спортни прояви, концерти, фестивали и други,
организаторът се задължава:
1. Да съгласува провеждането им по време и място с кмета на Общината и да
получи писменото му разрешение.
2. Да осигури охрана на участниците и публиката срещу използване на
задимяващи, огнеопасни и взривоопасни средства, както и на предмети, създаващи
опасност за здравето и живота на хората.
3. Да не допуска внасянето и употребата на алкохолни напитки и други упойващи
вещества и присъствието на лица в нетрезво състояние.
РАЗДЕЛ V
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ
МОГИЛИ. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 20. (1) (Отменена с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на
Общински съвет – Две могили).
(2) (Отменена с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили).
(3) (Отменена с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили).
Чл. 21. (1) (Отменена с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на
Общински съвет – Две могили).
(2) Поддържането на чистотата на производствени, административни, обществени
и жилищни сгради, складове, гаражи, паркинги, пазари, и други имоти, както и техните
дворове и площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват.
(3) Гражданите са длъжни, при замърсяване от тяхна страна на местата за отдих в
парковете и градините, да ги почистят преди да ги напуснат.
Чл. 22. Управителите на учреждения, организации и дружества, собственици и
други обитатели на жилищни сгради, както и управителите на етажните собствености, са
задължени да осигурят:
1. Събирането и изхвърлянето в стандартните съдове на битова смет от жилищните
и производствените помещения.
2. Поддържането на чистотата на дворовете и прилежащите към тях тротоари,
междублокови пространства и други площи.
3. Почистване на снега от тротоарите, посипването им със сол и пясък и
отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг.
Чл. 23 (1) (Отменена с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на
Общински съвет – Две могили).
(2) (Отменена с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили).
Чл. 24. (1) (Отменена с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на
Общински съвет – Две могили).
(2) (Отменена с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили).
(3) (Отменена с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили).
Чл. 25. За опазване на околната среда от замърсяване при строителство
учрежденията, организациите, дружествата и гражданите, са длъжни:
1. При ползване на улични и тротоарни площи за складиране на варо-циментови
разтвори да ползват специални контейнери;
2. След прибиране на стоварените строителни материали да почистят и възстановят
замърсените площи - тротоари, улични платна или зелени площи;
3. Да осигурят ограда на обекта и да не допускат замърсяване при излизането на
транспортните средства.
Чл. 26. Забранява се:
1. Оставянето на разпилени отпадъци при събирането им от лица, обслужващи
сметосъбиращите машини.
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2. Изхвърлянето на отпадъци от бита извън определените за това места.
3. Изхвърлянето на отпадъци извън определените за това съдове.
4. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества,
неугасена сгур, строителни отпадъци и други предмети, които биха повредили съдовете за
смет, сметосъбиращите машини или биха застрашили обслужващия персонал.
5. Изгарянето на отпадъци в контейнерите и кофите за смет.
6. Изхвърлянето в съдовете за смет на оборска тор и животински отпадъци.
7. Изхвърлянето на производствени и опасни отпадъци, извън определените за
целта депа.
8. Изхвърлянето на животински, растителни отпадъци, изкопни маси, строителни
отпадъци на тротоарите, улиците, площадите, край деретата, по зелените площи, пасища,
ниви., канали, трайни и горски насаждения и други, освен на определеното за целта депо
за ТБО.
9. Горенето на гуми, трева и други отпадъци, паленето на открито на огън и
изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари.
Чл. 27. (1) (Изм. с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили) За осигуряване на екологично чиста среда в населените места на
Общината физическите и юридическите лица изграждат и поддържат градини,
благоустроени зелени площи, крайпътни дървета, храсти и цветни лехи в съответствие с
разпоредбите на Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Две могили.
(2) Общината осигурява благоустрояването на пътеките и алеите в градинките
общинска собственост, като се съобразява с местата за преминаване.
(3) (Изм. и доп. с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили) Премахването и преместването на дървесна и храстова растителност
в населените места се извършва по реда на Закона за опазване на селскостопанското
имущество и Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на територията
на Община Две могили.
РАЗДЕЛ VІ
СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ПОЛСКИТЕ ИМОТИ
Чл. 28. Физическите и юридическите лица осъществяват селскостопанска дейност
само в границите на имоти, на които са собственици, или притежават вещни права,
отдадени са им под наем или под аренда.
Чл. 29. Засаждането на трайни насаждения и изграждането на постройки и други
съоръжения в земеделските земи се извършва съгласно нормативно определените
отстояния до съседни имоти и комуникации в действащата уредба.
Чл. 30. Собствениците и ползвателите на селскостопански имоти се задължават:
1. Да извършват унищожаването на растителни отпадъци при спазване на
противопожарните и санитарни норми.
2. Да почистват обществените водоизточници, които ползват в полските имоти.
3. Да опазват, а при аварии и технически прегледи да осигурят достъп на
упълномощените лица до преминаващите през имотите им комуникации.
Чл. 31. Охраната на полските имоти да се осъществява по реда на Закона за
опазване на селскостопанското имущество.
Чл. 32. Забранява се:
1. Преграждането на реки, дерета и други подобни с изключение на малки вади,
предназначени за напояване и без да се увреждат съседните имоти.
2. (Изм. с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински съвет –
Две могили) Отсичането и изкореняването на всички видове плодни дръвчета, освен с
разрешение по реда на Закона за опазване на селскотстопанското имущество и Наредба №
14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Две могили.
3. Увреждането на площите, отредени за селскостопански пътища.
4. Изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци от селскостопанска дейност в чужди
имоти, освен на отредените за целта места.
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5. (Изм. с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински съвет –
Две могили) Влизането, преминаването или пускането на домашни животни от
собственик или пастир през селскостопански земи с посеви, трайни или цветни
насаждения, без да има право, като с това причинява вреди на селскостопанското
имущество.
6. (Нова с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински съвет –
Две могили) Пускането на домашни животни без надзор от собственик или пастир в
селскостопански земи с посеви, трайни или цветни насаждения.
7. Всякакъв вид действия по водопроводни мрежи и съоръжения с цел
отклоняването на питейната вода за поливане на земеделските земи.
Чл. 33. (Изм. с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили) Ползването на общински места за паша се извършват по ред,
определен със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Наредба № 7 за
реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за
предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост в Община Две могили, област Русе и решение, приети от Общински съвет –
Две могили.
Чл. 33а (Нов с Решение № 103 по Протокол № 7/19.02.2016 г. на Общински
съвет – Две могили) (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 и юридически лица, в които се отглеждат
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.”
РАЗДЕЛ VІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТДИХА ПО ПОРЕЧИЯТА НА РЕКИТЕ И
НЕОХРАНЯЕМИТЕ ВОДОЕМИ
Чл. 34. Гражданите, ползващи местата за отдих, освен забранените по поречията на
реките и около другите водоеми са длъжни да спазват общоприетите норми за опазване на
околната среда.
Чл. 35. Забранява се:
1. Миенето на МПС в реките и водоемите.
2. Къпането и плуването във всички водни площи на територията на общината с
изключение на предназначените за това места.
3. Риболовът със средства, съоръжения и начин, освен регламентираните в Закона
за риболова.
4. Нарушаване хармонията на природната среда, като се рушат скалите, чупят и
режат клоните на дърветата и храстите, берат билки, които попадат под закрилата на
закона, повреждат посевите и естествените ливади.
РАЗДЕЛ VІІІ
ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Чл. 36. (Отменен с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили)
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Чл. 37. (Отменен с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили)
Чл. 38. (Отменен с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили)
ГЛАВА ТРЕТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 39. (Изм. с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили) Контрол по изпълнението на настоящата наредба се осъществява от
кмета на Общината, ресорния заместник кмет, кметовете и кметски наместници на
населените места в Общината и началника на РУП – Две могили.
Чл. 40. Нарушителите на настоящата наредба се наказват съгласно чл. 22, ал. 4 от
ЗМСМА, като им се налага глоба в размер, както следва:
1. За нарушения по глава втора, раздел І – от 50 до 1 000 лева.
2. За нарушения по глава втора, раздел ІІ – от 50 до 2 000 лева.
3. За нарушения по глава втора, раздел ІІІ – от 50 до 1 000 лева.
4. За нарушения по глава втора, раздел ІV – от 50 до 1 000 лева.
5. За нарушения по глава втора, раздел V – от 50 до 2 000 лева.
6. За нарушения по глава втора, раздел VІ – от 50 до 5 000 лева.
7. За нарушения по глава втора, раздел VІІ – от 50 до 1 000 лева.
8. За нарушения по глава втора, раздел VІІІ – от 50 до 1 000 лева.
(2) За повторни нарушения се налага санкция в двоен размер, а на търговците и
временно лишаване от право да упражняват търговска дейност.
(3) За явно маловажни случаи на нарушения на настоящата наредба, установени
при извършването им, лицата по чл. 41 налагат на място, срещу квитанция, глоба до 20
лева.
(4) За маловажни случаи на нарушения на настоящата наредба, установени при
извършването им, лицата по чл. 40 могат да налагат на местонарушението глоби в размер
от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността
на длъжностното лице и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените
разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от длъжностното лице и от
нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се отчита пред директора на дирекция
„ФСДУС” при общинска администрация. На нарушителя се дава препис, за да може да
заплати доброволно глобата.
(5) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата по ал. 3 и 4,
за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел.
(6) Кметът на Общината със заповед определя образец на фиш за налаганите глоби
по ал. 3 и ал. 4.
(7) Независимо от наложената глоба на физическите лица, за нарушаване
разпоредбите на тази наредба от юридически лица и еднолични търговци може да се
налага имуществена санкция.
Чл. 41 (1) (Изм. с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински
съвет – Две могили) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се
съставят от кметовете на кметства и кметски наместници, служителите на РУП – Две
могили , служителите в СЗ „КООРС” в Община Две могили и други длъжностни лица,
определени със заповед на кмета на Общината.
(2) (Изм. с Решение № 103 по Протокол № 7/19.02.2016 г. на Общински съвет –
Две могили) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или от негов
заместник въз основа на акта, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл. 42 (1) Административно наказание се налага, ако с конкретното нарушение не
се нарушава друг закон. При констатиране на такова нарушение се уведомяват
съответните контролни органи или Районната прокуратура.
(2) Не се налага административно наказание за маловажни случаи на нарушение.
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(3) Нарушителите възстановяват причинените от тях материални щети.
(4) За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни или лица, поставени под
запрещение, отговарят техните родители, настойници или попечители.
(5) (Нова с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г. на Общински съвет –
Две могили) За вреди, причинени от домашно животно или животни, отговарят солидарно
собственикът и лицето, под чийто надзор те се намират. Тези лица отговарят и когато
животното или животните са избягали или са се изгубили.
Чл. 43. На длъжностните лица, на които е възложено установяване на нарушенията
по Наредбата, за неизпълнение на произтичащите от това задължения се налага глоба в
размер до 50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Обществен ред” е системата от обществени отношения, регулирани от правни и
морални норми и правила за поведение в обществото, чието спазване осигурява
неприкосновеността на гражданите, защита на правата и законните им интереси,
нормалното функциониране на държавните и общинските органи и обществени
организации, охраната на личната и обществена безопасност при някои дейности, с цел
създаване и поддържане на приветлив и естетичен вид на населените места и хармонична
жизнена среда.
2. “Неприлични и непристойни действия” са проявите, изразяващи се в употреба на
ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място, в оскърбително
отношение и държане към граждани, към орган на власт, скарване, сбиване или други
подобни действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствието.
3. “Заведенията за хранене и развлечения” са ресторанти, заведения за бързо
обслужване, питейни заведения , кафе-сладкарници, барове.
4. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на
наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по
вид нарушение.
5. “Маловажен случай” е този, при който извършеното нарушение с оглед липсата
или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи
обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с
обикновените случаи на нарушение от съответния вид.
6. (Нова с Решение № 103 по Протокол № 7/19.02.2016 г. на Общински съвет –
Две могили) „Жилищна зона” е жилищно устройствена зона, застроена с жилищни,
административни и делови сгради, хотели, учебни заведения, обекти на социалната
инфраструктура , култура и търговия, паркинги и гаражи, търговско складови
производства, обекти на инфраструктурата при спазване на устройствените параметри за
плътност , интензивност и минимална озелененост за съответната жилищна зона.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване
общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Две могили,
област Русе се издава на основание 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
§ 3. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско
законодателство.
§ 4. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на общинския съвет.
§ 5. За неуредени в настоящата наредба въпроси общинския съвет приема отделни
решения.
§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от
кмета на общината и/или определени от него лица.
§ 7. Тази наредба отменя, считано от 01.02.2009 г. Наредба № 3 за опазване на
обществения ред, собствеността, околната среда и комунално-битовата дейност в община
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Две могили, област Русе, приета с Решение № 70 по Протокол № 7/02.03.2000 г., доп. с
Решение № 220 по Протокол № 188/27.02.2001 г., доп.и изм. с Решение № 96 по Протокол
№ 13/31.03.2004 г.
§ 8. Наредбата влиза в сила от 01.02.2009 г.
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
(Приета с Решение № 486 по Протокол № 31/25.10.2013 г.
на Общински съвет – Две могили)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 15. Разпоредбите на § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, §11, § 12, § 13 и §
14 влизат в сила от 01.11.2013 г.
.........................……………..………………………………………………………………………
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
(Приета с Решение № 103 по Протокол № 7/19.02.2016 г.
на Общински съвет – Две могили)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 6. (Изм. с Решение № 487 по Протокол № 24/24.03.2017 г. на Общински съвет –
Две могили) Разпоредбите на § 1, § 3, § 4 и § 5 влизат в сила от 30.09.2017 г., а
разпоредбата на § 2 влиза в сила от 01.03.2017 г.
.........................……………..………………………………………………………………………
НАРЕДБА
за
изменение на Наредба № 3 за опазване на обществения ред, собствеността, околната
среда и комунално-битовата дейност в община Две могили, област Русе
(Приета с Решение № 487 по Протокол № 24/24.03.2017 г.
на Общински съвет – Две могили)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Разпоредбите на § 1 влизат в сила от 01.03.2017 г.
.........................……………..………………………………………………………………………

Председател на Общински съвет – Две могили:
______________ (Айдън Сабриев Карамехмедов)

12

