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Н А Р Е Д Б А
№1
за осигуряване на обществения ред, безопасността на
движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване
на общинската собственост на територията на
община Елхово
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С наредбата се определят конкретните права и задължения на
гражданите, юридическите лица, държавните и общински органи и
обществените организации в населените
места на община
Елхово и
конкретизират условията относно:
осигуряване на обществения ред ;
опазване на общинската собственост
осигуряване на безопасност на движението ;
осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
и определят контрола и административно наказателните разпоредби .
ГЛАВА ВТОРА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД
Чл. 2. Права и задължения на гражданите и юридическите лица.
Гражданите, юридическите лица, държавните и общински органи и
обществени организации в общината са длъжни да спазват Конституцията и
законите в страната и наредбите на Общински съвет-Елхово.
Чл.3. Забранява се:
1.
Извършването на непристойни и скандални действия, с които се
нарушава обществения ред и морал;
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2.
Построяването на естради и палатки по улиците, площадите, паркингите,
междублоковите пространства и други обществени места за провеждането на
сватби, лични тържества и други събирания на лица без писмено разрешение
на кмета /кметския наместник/ на населеното място, издадено не по-късно от
24 часа преди началния час на мероприятието;
3.
Извършването на всякакви дейности, причиняващи шум, отделянето на
прах или дим, вибрации, излъчвания, замърсявания и други подобни – над
общоприетите норми, съгласно действащото законодателство;
4. Извършването на дейности от стопански и битов характер в жилищните
сгради и край тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му,
нарушаващ спокойствието на живущите в часовете:
- в работни дни – от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 06.00 часа ;
- в почивни и празнични дни – от 13.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 07.00 часа;
5.Възпламеняването и употребата на пиротехнически средства, взривни
вещества, оръжия, прашки, въздушни пушки и други предмети, които създават
опасност за живота и здравето на гражданите по улици, паркове, площади и
други обществени места;
6.(отменена с реш.№7/20.01.2016г. на ЯАС)
7. (отменена с реш.№7/20.01.2016г. на ЯАС)
8.При провеждане на спортни и други масови прояви по стадиони, спортни зали
и други обществени места внасянето, продажбата и употребата на алкохолни
напитки, наркотични вещества от всякакъв вид, както и посещението на лица в
нетрезво състояние, под влияние на наркотици и пушенето в закрити
зали;
9. (отменена с реш.№7/20.01.2016г. на ЯАС)
10. (отменена с реш.№7/20.01.2016г. на ЯАС)
11.Всички видове хазартни игри по улиците, площадите, парковете и други
обществени места;
12.В търговските обекти, МПС за обществен превоз и други обществени места,
излагането на фотоси, картини и др. визуални изображения с неподходящо
съдържание - порнографски, актови сцени, сцени с насилие и др.
13. (отменен с реш.№161/18.10.2017г. на ЯАС)
Чл.4 (отменен с реш.№7/20.01.2016г. на ЯАС)
Чл.5 Публичното изразяване на верски убеждения от представители на
надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или
религиозни събрания места е свободно, доколкото не нарушава други
разпоредби, свързани с опазването на обществения ред, а на открито се
осъществява при спазване изискванията и по реда на Закона за събранията,
митингите и манифестациите.
чл. 5а /нов, реш.№ 312/28/4/ от 14.04.2022 г./ Озвучаването на открито на
обществени мероприятия по смисъла на т.23 от ДР на ЗЗШОС се осъществява
въз основа на разрешение на кмета на Община Елхово или на упълномощено от
него длъжностно лице след подаване на заявление от организатора на
мероприятието, като при необходимост се изисква становище от органите на
Министерството на вътрешните работи.
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чл. 5б /нов, реш.№ 312/28/4/ от 14.04.2022 г./ Озвучаването от пътни превозни
средства с цел презентиране на търговски продукти, културни или обществени
мероприятия се осъществява въз основа на разрешение на кмета на Община
Елхово или на упълномощено от него длъжностно лице, след подаване на
заявление.
ГЛАВА ТРЕТА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Чл.6 Забранява се:
1.Завземането без правно основание на всякакъв вид общинска
собственост;
2. Повреждането, унищожаването и нарушаването на целостта на
всякакъв вид общинска собственост;
3.Възпрепятстването на законосъобразни строителни обекти и
премахването на защитни прегради на такива;
4.Складирането, разпиляването на строителни, горивни и инертни
материали извън разрешените за това места.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл.7. При възникване на авария на подземни мрежи и съоръжения от
техническата инфраструктура в обхвата на улица, експлоатационното
дружество – собственик или ползвател на съоръженията, е длъжно, преди
започване на работа по отстраняване на аварията да вземе всички необходими
мерки за обезопасяване движението на ППС и на пешеходците, съгласно
нормативните изисквания, както и незабавно да уведоми дежурния на РПУ
Елхово и съответните органи на община Елхово.
Чл.8. За извършване на строително-монтажни работи /СМР/ по прилежащите
към улиците имоти, в които е предвидено заемането на част от тротоара,
задължително се предвижда осигуряване на пешеходен тунел или лента за
движение на пешеходците за обезопасяване от падащи предмети, с ширина наймалко 2 /два/ метра.
Чл.9 (1) За намаляване на скоростта на МПС по пътните платна се допуска
използването на напречни неравности, като основните видове и размери са
дадени в приложение № 18 на Наредба № 17 за сигнализация на пътища с пътна
маркировка.
(2) Неравностите по ал.1 се разполагат само по обслужващи и по
изключение по събирателни улици, по които не се извършва движение на ППС
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за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт,
когато е налице поне едно от следните условия:
1. при пешеходни пътеки, при които е значимо пресичането на деца или
лица със зрителни, слухови или двигателни затруднения;
2. по улици, преминаващи покрай входове на училища, детски ясли,
детски градини, спортни и детски площадки, здравни заведения;
3. по улици, с концентрация на пътно-транспортни произшествия, при
които е доказано, след съответен анализ, че причините за тях са несъобразената
скорост на ППС.
Чл.10 Община Елхово поставя напречни неравности за снижаване на скоростта
на ППС, предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет,
антипаркингови елементи или бетонови саксии) на улиците по:
1.предложение изготвено от Общинската комисия по безопасност на
движението /ОбК по БД/, назначена от кмета на община Елхово;
2 при необходимост с решение на ОбС-Елхово, съгласувано с ОбК по БД.
Чл.11 Забранява се :
1. Умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, пътна
маркировка, предпазни ограждения, светофарни уредби, съоръженията на
уличното осветление и контактната мрежа, настилки на улиците, напречни
неравности, подлези, надлези, съоръжения по спирките;
2. Поставянето или преместването на съоръженията по предходната
алинея в нарушение на установения за това ред;
3. Използването на мигащи светлини и/или символи и буквени шрифтове,
използвани за пътни знаци или пътна сигнализация в реклами, рекламни
съоръжения, плакати и агитационни материали, разположени или поставени по
улици, ППС, сгради и съоръжения;
4.Маркирането
на
реклами
върху
платното
за
движение;
5. Поставянето на контейнери и кофи за битови отпадъци и на всякакви
други предмети върху платната за движение;
6. Затварянето за движение на улици с бариери или други съоръжения;
7. /изм. с решение № 232/17/3/ от 28.01.2009 г./ Извършването на търговска дейност
върху платната за движение, тротоарите и в зелените площи между тях, с
изключение на местата с издадени разрешения по реда на Наредба № 8 на ОбСЕлхово.
8. Поставянето на преместваеми съоръжения в обхвата на спирките на
ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на спирков знак,
навес за пътници, павилиони за продажба на превозни документи и вестници, а
за крайните станции – и павилион за обслужване на персонала на дружествотопревозвач;
9. Поставянето върху тротоарите и в пешеходните зони на всякакви
предмети и съоръжения, създаващи затруднения за движението на
пешеходците.
10.Движението, преминаването, спирането, паркирането, домуването на
ППС, на спрените от движение МПС, ремаркета и прикачен инвентар, с
изключение на велосипеди, по алеите, парковете, зелените площи, тротоарите,
пешеходните зони, детските и спортните площадки и дворовете на училища и
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детски градини, освен обслужващите автомобили след разрешение на
съответните длъжностни лица;
11./изм. с решение № 173/14/1/ на ОбС-Елхово от 10.10.2008 г./ Движението на ППС в
централна градска част на гр.Елхово, определена с пътни знаци, с изключение
на автомобилите използващи специален режим на движение съгласно ЗДвП,
тези с пропуски издадени от кмета на община Елхово и велосипедите;
12.Движението на превозни средства с животинска тяга без да са
регистрирани в кметствата или община Елхово, без предпазни престилки на
животните, без регистрационен номер или табела, без светлоотразители и фенер
през тъмната част на денонощието;

Движение на ППС с животинска тяга
Чл.12 ППС с животинска тяга се допускат за движение по улиците,
отворени за обществено ползване на територията на община Елхово, след като
бъдат регистрирани.
Чл.13 (1) ППС с животинска тяга се регистрират в община Елхово или в
съответния район на територията на кметсвата по местоживеене на
собственика.
(2) Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на
писмена молба, подадена от собственика до кмета на населеното място или до
кмета на община Елхово.
(3) Кметът на община Елхово или кметство в двуседмичен срок разглежда
подадената молба и при наличието на всички необходими изисквания, вписва в
специален регистър, /приложение № 1/, ППС с животинска тяга и собственика.
За извършената регистрация се издава регистрационен талон по образец
/приложение № 2/.
Чл.14 ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно
изискванията на ЗДвП, както и с престилки за животинските отпадъци.
Ограничения на движението на ППС
Чл.15 (1) Забранява се:
1. Влизането, движението на товарни автомобили с допустима
максимална маса над 4 тона в централна градска част без тези с издаден
пропуск от кмета на община Елхово;
2. Домуването, престоя, паркирането на автомобили с допустима
максимална маса над 10 тона по тротоарите, улиците и пътищата отворени за
обществено ползване на територията на община Елхово в І зона-“Централна
зона”, ІІ и ІІІ зона, определени с наредба на ОбС-Елхово;
3. Влизането и движението на ППС с животинска тяга:
а/ по ул.Ж. Петков в участъка между ул. Ал.Стамболийски до пл. Христо
Ботев – от 09.00 до 21.00 часа;
б/ по ул. Ал. Стамболийски в участъка между ул. Ангел Вълев до ул.
Ж.Петков – от 09.00 до 19.00 часа;
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в/ по ул. 3-ти март в участъка между ул. Белград до ул. Търговска, ул.
Г.С.Раковски, ул. Калоян и ул. Индже войвода – денонощно;
г/пешеходната зона в І зона –“Централна зона”– денонощно;
(2) Забраните, посочени в предходната алинея, не се отнасят за
автомобилите на ОП “Социален патронаж” – при изпълнение на служебните им
задължения;
(3) Изключение от забраните по ал. 1 се допуска срещу пропуск:
1.за товарни автомобили и строителни машини в зоните по ал.1, т.1 за
извършване на строителни работи - за срока на одобрения график за
строителство;
2.за автобуси, изпълняващи "случаен превоз" на пътници с
цел туристическо посещение, обслужващи хотели, сватби, абитуриентски
тържества и други подобни - в зоната по ал. 1, т. 1;
(4.) / изм. с решение № 173/14/1/ на ОбС-Елхово от 10.10.2008 г./
Образецът на пропуск е посочен в приложение № 3.
(5) Община Елхово създава и поддържа в актуално състояние регистри за
всички издадени пропуски.
Таксиметров превоз на пътници
Чл. 16 (1) / изм. с решение № 173/14/1/ на ОбС-Елхово от 10.10.2008 г./ Таксиметровите
автомобили изчакват клиенти само на означените таксиметрови стоянки на
територията на общината.
(2) /изм. с решение № 173/14/1/ на ОбС-Елхово от 10.10.2008 г./ Таксиметровите стоянки
се определят с решение на Общински съвет, съгласно Наредба № 34 от
06.12.1999 г. за таксиметровия превоз на пътници /обн. ДВ. Бр.109 от
14.12.1999 г./
(3) Определените места по ал.1 могат да се ползват от всички
превозвачи, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз.
Чл. 17 Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват на
спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по
редовните линии на градския транспорт и на пътните платна на улиците с цел
изчакване на клиенти, в района на автогара и гара при което се създават
затруднения за останалите участници в движението.
ПАРКИРАНЕ
(отменен с реш. 44/5/5 от 25.02.2016 г)
Общи правила
Чл.18 (отменен с реш. 44/5/5 от 25.02.2016 г)
Принудително преместване на ППС
Чл.19 (отменен с реш. 44/5/5 от 25.02.2016 г)
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ГЛАВА ПЕТА
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Чл. 20. Забранява се:
1. Повреждането на указателни табели, агитационни табла и други
съоръжения, имащи отношение към пожарната безопасност;
2. Спирането или паркирането на МПС в близост до водоизточници
пригодени за пожарно водоснабдяване, които са обозначени с указателни
табели;
3. Палене на огън на обществени и пожароопасни места;
4. Складиране на груб фураж, дървен материал и други горими
материали на разстояние по-малко от 3 м от границите на имота;
5. Паленето на сухи треви и стърнища в дворовете, по улиците и
парковете.
ГЛАВА ШЕСТА
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
/нова с реш. № 473/40/3/ от 18.12.2014 г./
Отменена с реш.№ 312/28/4/ от 14.04.2022 г./

ГЛАВА ШЕСТА
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
/нова, реш.№ 312/28/4/ от 14.04.2022 г./

Раздел I
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА РАБОТНО ВРЕМЕ
Чл. 21. (1) При упражняване на търговска дейност в обекти по чл. 16а, ал.
1 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), физическите и
юридически лица заявяват работното време на обекта в общинската
администрация по местонахождението му.
(2) Заявлението за работно време на обекта се подава до кмета на общината
при започване дейността на обекта, както и при промяна(удължаване) на
работното време.
(3) В заявлението се посочва:
1. данни за търговеца: фирма, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на
управление, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail за контакт;
2. вид и наименование на търговския обект;
3. адрес на търговския обект;
4. обектът се намира/не се намира в жилищна сграда;
5. обектът отстои/не отстои на повече от 30 метра от жилищна сграда;
6. заявено работно време.
(4) Към заявлението задължително се прилага становище на Регионална
здравна инспекция – Ямбол относно спазване на граничните стойности на
показателите за шум, определени с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за
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шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за
шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, както и
документ за платена такса съгласно Наредба №7 за определяне и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Елхово.
(5) Към заявленията за издаване на разрешение за удължено работно време
освен данните по ал.3, становище по ал.4, документ за платена такса по Наредба
№7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елхово, лицата следва да се представят и писмено
становище от РУ - Елхово за липса на констатирани нарушения на обществения
ред в съответния търговски обект – за 12 месеца назад /не се изисква при
първоначална регистрация/, както и служебна бележка за липса на задължения
към община Елхово.
Чл. 22. (1) Работно време на търговските обекти, находящи се в жилищни
сгради в режим на етажна собственост може да бъде от 06:00 до 23:00 часа, а за
нежилищни сгради – от 06:00 до 24:00 часа, като се посочва от лицата,
осъществяващи търговска дейност.
(2) Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват своята дейност
след 24:00 часа само след получаване на Разрешение за удължено работно време,
издадено от кмета на община Елхово или упълномощено от него лице при
условия и ред, посочени в настоящата Наредба, след становище на Регионална
здравна инспекция – Ямбол.
(3) Обектите, разположени в жилищни сгради с режим на етажна
собственост, могат да упражняват своята дейност след 23:00 само след
получаване на Разрешение за удължено работно време, издадено от кмета на
Община Елхово или упълномощено от него лице при условия и ред, посочени в
настоящата Наредба след становище на Регионална здравна инспекция – Ямбол
и съгласие от Общото събрание на етажната собственост, взето по реда на Закона
за управление на етажната собственост.
(4) Обявеното работно време е задължително за търговеца. След изтичане
на разрешеното работно време обектът трябва да е прекратил всякаква дейност
по почистване, зареждане и обслужване.
(5) Контрол по спазването на разрешеното работно време се възлага на
определени със заповед на кмета специалисти от общинска администрация,
както и на РУ-Елхово.
(6) При извършване на контрол в обектите по спазването на работното
време, длъжностните лица при установяване на нарушение, могат да съставят
констативен протокол по образец /Приложение 4/ в присъствието на свидетели.
Ако след констатиране на нарушението, нарушителят не изпълни
разпореждането на контролния орган се прилагат разпоредбите на глава седма от
наредбата.
Чл. 23. (1) Подадените заявления и приложените към тях документи се
разглеждат в 14-дневен срок от датата на постъпването им и при констатирано
съответствие с изискванията по чл. 21 и 22 се издава удостоверение.
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(2) При констатирана непълнота или нередовност на представените
документи писмено се уведомява заявителя и се определя 14-дневен срок от
получаването на уведомлението за отстраняването им.
(3) Ако в указания срок по ал. 2 непълнотите и/или нередовностите не
бъдат отстранени, кметът на общината отказва издаването на удостоверение.
(4) Отказът по ал. 3 може да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(5) Издадените удостоверения се вписват в нарочен регистър в 3 дневен
срок от издаването им. В регистъра се вписват: Наименование; ЕИК, дейност/вид
на обекта,
номер удостоверение за категоризация на обекта, номер за
удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и номер на
майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти, работното
време и други в зависимост от обекта.
Чл. 23 а. (1) По искане на търговеца, за определен ден, кметът на
общината може да удължи, определеното работно време на обекта, съобразно
условията на чл.22 от тази наредба.
(2) Кметът може със заповед едностранно да промени работното време,
ако в рамките на една година са констатирани:
1. две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято
основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от Регионална
здравна инспекция – Ямбол;
2. два или повече случая на неспазване на работното време, установени по
надлежния ред от органите на РУ – Елхово и от определени със заповед на
кмета специалисти от общинска администрация;
3. два или повече случая на нарушаване на чл.16 а, ал.2 от ЗШОС,
установено по надлежния ред от органите на РУ - Елхово.
(3) Кметът може със заповед едностранно да промени работното време, в
случай на настъпване на непредвидими и непредотвратими извънредни събития
от местен или национален характер.
(4) Разрешение за удължено работно време на търговски обект не се издава
за срок от 1 (една) година при две или повече влезли в сила наказателни
постановления за нарушения на разпоредбите на Наредба №1 за осигуряване на
обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна
безопасност и опазване на общинската собственост на територията на Община
Елхово и на чл. 22, ал. 4 на настоящата наредба.
(5)Отказът по ал. 3 може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Промените в работното време на обекта се отбелязват в регистъра по
чл. 23, ал. 5/регистър на удълженото работно време.
Раздел II
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 24 (1) На видно място в близост до входа на търговския обект
задължително се поставя информация за:
1. фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца;
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2. работното време на търговския обект;
3. имената на управителя на обекта с телефон за контакт.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на български език, а за местата за
настаняване и заведенията за хранене и развлечения и на английски език.
Чл. 25. При упражняване на търговската си дейност, търговците са
длъжни:
1. да обявяват цените на предлаганите стоки и услуги в левове за
съответната мерна единица или за брой като обявените цени трябва да бъдат
недвусмислени, лесно разбираеми и да не въвеждат потребителите в
заблуждение;
2. да издават документ за извършената продажба съгласно изискванията на
действащата нормативна уредба;
3. да държат на разположение и предоставят на контролните органи
следните документи, в зависимост от предмета си на дейност:
а) удостоверение за работно време на търговския обект;
б) удостоверение за категория на туристическия обект по Закона за
туризма;
в) документ за произхода на стоките;
г) разрешение за ползване на място/терен общинска собственост за
извършване на търговия на открито;
д) документ за платена такса за ползване на място/терен общинска
собственост за извършване на търговия на открито;
е) удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни,
издаден от Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол;
ж) документи, изискуеми от специални нормативни актове, лицензии,
разрешителни и други, в зависимост от предмета на дейност.
4. да поддържат чистотата на прилежащата на търговския обект територия;
5. да следят за спазване на обществения ред, сигурността и спокойствието
на гражданите;
6. да не използват аудио и аудиовизуална техника, която смущава
спокойствието на гражданите;
7. да спазват всички нормативни актове, имащи отношение към
извършваната от тях дейност.
Раздел III
РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА НА
ПУБЛИЧНИ МЕСТА
Чл. 26 Търговията на публични места се осъществява на определени от
общината пазари, тържища, панаири, площади, тротоари и улични платна,
извършвана:
1. във и от превозни средства;
2. на сергии, маси и други подобни.
Чл.27 (1) На територията на община Елхово се забранява:
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1. търговията с и използването на пиротехнически изделия в нарушение на
разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия;
2. продажбата на стоки с неустановен произход;
3. продажбата и сервиране на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи
изделия на лицата под 18 лицата;
4. продажбата на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на
територията на детски, учебни и здравни заведения.
5. търговията извън определените за целта места, включително по
тротоарите на ул. „Пирин“;
6. затрудняването на пътникопотока и безопасността на движението.
7. извършването на търговска дейност без платена такса за периода на
ползване, съгласно Наредба №7 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово;
8. продажба на стоки без издадено разрешение от БАБХ, както и продажба
без налично удостоверение за регистрация като земеделски производител.
(2) При провеждане на масови, обществени и спортни прояви, при
необходимост, кметът на общината определя зони и часови граници, в които не
се разрешава продажбата на алкохолни напитки.
(3) За констатирано нарушение съответното длъжностно лице от община
Елхово може да състави констативен протокол по образец/Приложение 4/ в
присъствието на свидетели. Ако след констатиране на нарушението нарушителят
не изпълни разпореждането на контролния орган, се прилагат разпоредбите на
глава седма от наредбата.
(4) При констатиране на нарушение при продажба на общоопасни и
взривоопасни вещества се съставя констативен протокол от длъжностно лице
към община Елхово, в присъствието на служители на РУ –Елхово и същите се
изземват от служителите на РУ –Елхово.“
ГЛАВА СЕДМА
/преномерирана заедно с всички разпоредби в нея с реш. № 473/40/3/ от 18.12.2014 г./

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 28. Контролът по спазването на Наредба № 1 на ОбС-Елхово се
възлага на определени със заповед на кмета специалисти от общинската
администрация на община Елхово, на Районно полицейско управление Елхово,
на РСПБЗН гр. Елхово, на кметовете и кметските наместници на населените
места.
Чл. 29. За маловажни случаи на административни нарушения
нарушителят се предупреждава устно или писмено с протокол или писмо, че
при повторно нарушение ще му бъде наложено административно наказание.
Чл.30 (1) 1. На физически лица, извършили или допуснали извършване
на нарушение на разпоредбите на тази наредба се налага глоба в размер от 50
лв. до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена
санкция, в размер от 100 лв. до 5 000 лв.
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2. При повторно нарушение освен глоба или имуществена санкция може
да се налага и временно лишаване от правото да се упражнява професията или
дейността.
(2). Наказанията по ал.1 се налагат ако за нарушенията не се предвижда
по-тежко наказание по други нормативни актове.
(3). За констатирано нарушение се съставя акт от контролните органи по
чл. 28 от наредбата.
(4). Въз основа на акта се издава наказателно постановление от кмета на
общината или определен от него със заповед заместник кмет.
(5).Административно-наказателното производство се осъществява по реда
на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.31 (1) 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.
(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 или са били в състояние да предотвратят
нарушението, но не са го сторили.
(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.32 В случаите, когато наказващия орган прецени, че нарушението, за
което е образувано административно-наказателно производство съставлява
престъпление по Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава,
а образуваната преписка се прекратява като събраните материали се предават
на съответния прокурор.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Обществен ред” е установеният с нормативните актове ред, който осигурява
нормално спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански
права;
2. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила
на наказателното постановление, с което на нарушителят е наложено наказание
за същото по вид нарушение;
3. “ППС превозващи хора с увреждания” са ППС, които към момента при и по
време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на
критериите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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§ 1. (1) Кметът на община Елхово изготвя и издава предвидените в настоящата
наредба нарочни заповеди в двумесечен срок от влизането в сила на настоящата
наредба.
(2) Общински съвет-Елхово приема всички необходими за поефективното прилагане на настоящата наредба свои допълнителни решения в
тримесечен срок от влизането в сила на същата.
§ 2. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.
§3. Наредбата се издава на основание чл.8 от Закона за нормативните актове и
чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 4. Наредбата е приета от Общински съвет-Елхово с решение по протокол №
12 на заседание от 23.07.2008 год. и влиза в сила от деня на обнародването й
във вестник “Елховска дума". Изменена и допълнена с решение №173/14/1/ на
ОбС-Елхово от 10.10.2008г. и с решение №232/17/3/ на ОбС-Елхово от
28.01.2009г. Изменена и допълнена с решение № 473/40/3/ по протокол № 40
от 18.12.2014 г., Изменена с реш.№7/20.01.2016 г. на Административен съдЯмбол, Изменена и допълнена с решение № 44/5/5 от 25.02.2016 г, Изменена и
допълнена с решение.№ 239/22/3/ от 27.07.2017 г./, Изменена с реш.
.№161/18.10.2017г. на ЯАС)
§5. Наредбата отменя Наредба № 1 на ОбС-Елхово за осигуряване на
обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната
безопасност в община Елхово, приета с решение по протокол № 9 на заседание
от 18.05.2000 год. и изменена и допълнена с решение по протокол № 29 /
20.03.2002 г.
§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на кмета на община
Елхово.
§ 7. нов с реш.№ 239/22/3/ от 27.07.2017 г./ Създава се Приложение № 5 „Протокол
от измерване на ниво на шум“
§ 8. /нов, реш.№ 312/28/4/ от 14.04.2022 г./Лицата, извършващи търговска дейност по
смисъла на чл.16а, ал.1 от Закона за защита от шума в околната среда на
територията на Община Елхово, са длъжни да приведат дейността си в
съответствие с изискванията на наредбата в 6-месечен срок от датата на
влизането й в сила.
§ 9. /нов, реш.№ 312/28/4/ от 14.04.2022 г./ Всички започнати производства до датата
на влизане в сила на тази наредба се довършват по реда, предвиден в нея.
§ 10. /нов, реш.№ 312/28/4/ от 14.04.2022 г./ Образците на заявленията и документите,
издавани от общината се утвърждават от кмета на община Елхово.
§ 11./нов, реш.№ 312/28/4/ от 14.04.2022 г./ Изменя и допълва Наредбата №7 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елхово, като в Приложение № 1 към наредбата създава
нова т.66 със следното съдържание:
„т.66. Регистриране на работно време на обекти по чл. 16а, ал. 1 от Закона
за защита от шума в околната среда на територията на община Елхово, както и
промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра – 20 лева.“
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Наредбата е актуализирана с решение № 473/40/3/ по протокол № 40 от
18.12.2014 г., Изменена с реш.№7/20.01.2016 г. на Административен съдЯмбол, Изменена и допълнена с решение № 44/5/5 от 25.02.2016 г, Изменена и
допълнена с решение.№ 239/22/3/ от 27.07.2017 г./, Изменена с реш.
.№161/18.10.2017г. на ЯАС), Изменена с реш.№240/21.12.2018г. на
Административен съд-Ямбол. , реш.№ 312/28/4/ от 14.04.2022 г./ на Общински
съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Рег.№

1

РЕГИСТЪР НА ОТЧЕТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Дата
на Собственост,
Адрес на Вид
на Промени в
регистрация собствено, бащино и собствени превозното
регистраци
та
фамилно
име
на ка
средство
ята
собственика
Гр.(с.)........ (платформа, (промяна
(предприятие,
.......
каруцана
ведомство)
Ул.............. конска,
собственос
......
волска и др.) т, смяна на
№.........
адрес
и
др.)
2
4
5
6
7
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

лице на талона

ОБЩИНА ЕЛХОВО
(район)......................................................
Регистрационен талон на пътно
превозно средство с животинска тяга
Регистър №................................................

гръб на талона
Вид на ППС:.......................................
..............................................................
(конска, магарешка, волска или друга
каруца)
Собственик:...........................................
................................................................
(собствено, бащино и фамилно име,
предприятие, организация)
Адрес:
гр.(с.).......................................
Ул............................................№..........
Извършил регистр............................
(собств. и фам. име)
подпис и печат

За постоянни потребности срокът на валидност на пропуска не може да
надвишава 6 месеца. За еднократни или краткотрайни потребности може да се
издава само временен пропуск с валидност до 5 дни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ОБРАЗЕЦ НА ПРОПУСК

ОБЩИНА ЕЛХОВО
ПРОПУСК №................/.................
На основание ......... от Наредба №1 на ОбС-ЕЛХОВО за организация на
движението на територията на Община Елхово се разрешава на МПС:
Вид.....................................марка...................................ДК№...................................
Собственост на .:........................................................................................................
Влизане в централна градска зона
............................................................................................................
Влизане по улица.......................................................................................................
по маршрут................................................................................................................
от................до...............часа и от................до............часа, до..................200.....г.
без право на паркиране. В зоната е задължително спазването на всички
други забрани и режим на движение. Забранено е ваденето на копия.

ОБЩИНА ЕЛХОВО КМЕТ:
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Приложение № 4
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за установяване на извършено нарушение по Наредба № 1 на ОбС
- Елхово
Днес.................20...г.
подписаният ........................................................................................
на длъжност ............................................. в община Елхово,
извърших проверка на обект/фирма..............................................,
/наименование на обекта/
със седалище.........................................................................................
При проверката присъстваха свидетелите:
1.....................................................................................................
/име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес/
2..................................................................................................
/име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес/
От направената проверка се установи, че:
........................................................., с ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:..........................,
в ................ часа, на адрес: ................................................................................,

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................
Нарушени са разпоредбите на:
........................................................................................................................
..........................................................................................................
Предписания:..............................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
18

........................................................................................................................
.....................................................................................
Възражения на нарушителя:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.....................................................................................
Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра.
Извършил проверката:................

Нарушител:....................

/подпис/

/подпис/

Свидетели:

1..........................
/подпис/
2...........................
/подпис/
Забележка: Отказът на нарушителя да подпише протокола се установява с един свидетел.

РАЗПИСКА
Подписаният .........................................................,
констативния протокол.

получих

препис

на

19

Приложение № 5
ПРОТОКОЛ
от измерване на ниво на шум
№ ……………/……………..
Днес.................20...г.
подписаният ........................................................................................
на длъжност ............................................. в община Елхово,
извърших проверка на обект/фирма..............................................,
/наименование на обекта/
със седалище.........................................................................................
Основание за контрол: ……………………………………………..
Контролиран параметър: …………………………………………..
Нормативни актове: ………………………………………………..
Вид на района: ………………………………………………………
Източници на шума: ………………………………………..………
Характер на шума: …………………………………………………
Температура на въздуха: …………………………………………..
Скорост на движение на въздуха: ………………………………...
Резултати от контрола:
№ по
ред

Място на
измерване

Еквивалентно ниво на шума, dB(A)
Ден, dB(A)
Вечер, dB(A)
Нощ, dB(A)
изчислено
норма
изчислено
норма
изчислено норма

Технически средства за контрол: …………………………………
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Забележка: …………………………………………………………...
Дата на извършване на контрола: …………………..…………... от
…..………часа до ……… часа
Присъствали лица по време на контрола: ……………………....
1.....................................................................................................
/име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, подпис/
2......................................................................................................
/име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, подпис/
Дата на извършване
на контрола:……….

Извършил контрола:………...
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Приложение № 5
ПРОТОКОЛ
от измерване на ниво на шум
№ ……………/……………..
Днес.................20...г.
подписаният ........................................................................................
на длъжност ............................................. в община Елхово,
извърших проверка на обект/фирма..............................................,
/наименование на обекта/
със седалище.........................................................................................
Основание за контрол: ……………………………………………..
Контролиран параметър: …………………………………………..
Нормативни актове: ………………………………………………..
Вид на района: ………………………………………………………
Източници на шума: ………………………………………..………
Характер на шума: …………………………………………………
Температура на въздуха: …………………………………………..
Скорост на движение на въздуха: ………………………………...
Резултати от контрола:
№ по
ред

Място на
измерване

Еквивалентно ниво на шума, dB(A)
Ден, dB(A)
Вечер, dB(A)
Нощ, dB(A)
изчислено
норма
изчислено
норма
изчислено норма

Технически средства за контрол: …………………………………
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Забележка: …………………………………………………………...
Дата на извършване на контрола: …………………..…………... от
…..………часа до ……… часа
Присъствали лица по време на контрола: ……………………....
1.....................................................................................................
/име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, подпис/
2......................................................................................................
/име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, подпис/
Дата на извършване
на контрола:……….

Извършил контрола:………...
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