Наредба № 1
за обществения ред в Община Кубрат
(обнародвана на 06.06.2008 г. в интернет сайта на общината; изм. с Решениe № 522 от
Протокол № 39 / 29.07.2011 г.; изм. с Решениe № 9 от Протокол № 2 / 27.11.2015 г.;
изм. с Решениe № 48 от Протокол № 5 / 24.02.2020 г.)

РАЗДЕЛ I
Общи положения

Чл.1. Настоящата наредба определя реда, условията и специалните изисквания за спазване на
обществения ред и обществените отношения на територията на Община Кубрат с оглед осигуряване
условия за спокойствие и отдих на гражданите и в защита на техните права.
Чл.2. (1) Наредбата регламентира задълженията на фирмите, организациите, дружествата,
гражданите (постоянно живеещи и временно пребиваващи) и общинската администрация по
опазване на обществения ред; органите за контрол и правомощията им за констатиране и
санкциониране на нарушенията.
(2) С тази наредба се уреждат обществените отношения в общината, които не са уредени с
други нормативни актове.

РАЗДЕЛ II
Опазване живота, здравето и спокойствието, на гражданите

Чл.3. На обществени места и в жилищните сгради, гражданите са длъжни да спазват
общоприетите норми на поведение и да изпълняват разпорежданията на държавните и общинските
органи, издадени в рамките на тяхната компетентност.
Чл.4. (1) (изм. с Решениe № 48 от Протокол № 5 / 24.02.2020 г.) Забранява се извършването
на дейности от стопански и битов характер в жилищните сгради и около тях, които предизвикват
шум, нарушаващ спокойствието на гражданите в часовете от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.
(2) Временни изключения се допускат при дейности от обществена необходимост с разрешение
на кмета на общината, в което се указва срокът и се дават допълнителни указания и изисквания.
(3) (изм. с Решениe № 48 от Протокол № 5 / 24.02.2020 г.) Забранява се озвучаването от
обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и
разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, както и в жилищни
сгради с повече от едно жилище и сгради и на открити площи в зони и територии, предназначени за
жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за
времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на религиозни
храмове, железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за
предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, както и изключенията предвидени в
чл.9 от Наредба № 1 на Общински съвет-Кубрат.
(4) Разрешение за временно озвучаване на мероприятия, шествия и други се издава от кмета на
общината за всеки отделен случай.
Чл.5. Забранява се откритото носене и употребата на взривни вещества, огнестрелно и хладно
оръжие, прашки, въздушни пушки и други подобни, които създават опасност за живота и здравето
на гражданите.
Чл.6. Забранява се:
1. Хвърлянето на бомбички, ракети, факли, и др. подобни взривни и запалителни предмети на
обществени места, в и от жилищни сгради;
2. Използването на предмети, които биха застрашили живота и здравето на други лица
(боксове, вериги и др.);
3. Използването на сирени, свирки, звънци и други подобни;
Чл.7. Уреждането на илюминации и фойерверки се извършва с разрешение на Кмета на
общината и началника на Районно полицейско управление, като се указват точното място, часът и
мерките за безопасност. Организаторите отговарят за спазването на безопасността и условията на
провеждането на мероприятието.
Чл.8. Построяването на циркови и панаирни съоръжения, временни естради и палатки,
временни паркинги и други се извършва с разрешение от кмета на съответното населено място.
Чл.9. (1) Обществени мероприятия в населените места се провеждат съгласно Закона за
събранията, митингите и манифестациите и след писмено разрешение от кмета на общината.
(2) Организаторите на обществени мероприятия на открито са длъжни:
- да уведомят кмета на общината писмено, не по-късно от 48 часа, а при манифестации,
шествие и други - 5 дни преди провеждане;
- да посочат целта, мястото и времето за свикване на събрание или митинг, а при манифестация
и маршрута на движение;
- да спазват разрешените място, време и маршрут на движение;
- да носят отговорност за осигуряване на обществения ред и причинените по тяхна вина вреди;

(3) При заявяване на повече от едно мероприятия, съвпадащи по място и време, разрешение за
провеждане получават организаторите, които първи са уведомили общината в предходните 5 дни.
(4) Кметът на общината може да забрани провеждане на заявено мероприятие, когато има
информация или съществува възможност за нарушаване на:
 обществения ред;
 правата и свободите на други граждани;
 стопанската дейност на фирми и граждани;
 здравословния начин на живот на гражданите в населеното място.
(5) Забраната за провеждане на обществено мероприятие се мотивира писмено и се изпраща до
организаторите в срок до 24 часа след получаване на уведомително писмо в Общината.
Чл.10. Забранява се провеждането на обществени и групови мероприятия (митинги,
демонстрации, събрания, състезания, рекламни кампании и други), които препятстват нормалната
работа на фирмите и гражданите в общината или създават затруднения в организацията на
движението.
Чл.11. Забранява се на лица, фирми и сдружения да осъществяват публично религиозна
дейност на нерегистрирани по действащото българско законодателство вероизповедания.
Чл.12. Забранява се:
1. Търговска дейност на открито без разрешение, издадено по реда на Наредба №3 на
Общинския съвет – Кубрат.
2. Влизането с животни в учреждения, търговски обекти, заведения за хранене и развлечение,
транспортни средства за обществен транспорт и други обществени места.
3. Работа на търговски обекти след 22.00 часа зимно часово време и след 23.00 часа лятно
часово време, както и след утвърденото със заповед на кмета на общината удължено работно
време.

РАЗДЕЛ ІІІ
Условия и ред за осъществяване на специализирана закрила на деца на
обществени места и при провеждане на организирани прояви

Чл.13. (1) Собствениците, наемателите или ползвателите на заведения за хранене и
развлечение (дискотеки, клубове, бистра), кина и театри определят конкретните условия за достъп
на деца в тях и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната
закрила.
(2) Условията по ал. 1 се конкретизират съобразно броя на децата, спецификата на обекта или
вида на проявата.
(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 1 се поставя трайно
и на видно за клиентите място.
Чл.14. (1) Лицата по чл. 13, ал. 1 разработват план за действие при възникване на ситуации,
застрашаващи безопасността на посетителите. Неразделна част от плана е план-схема за аварийно
напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни изходи, водоизточници и
други.
(2) Планът по ал. 1 се предоставя на съответните териториални структурни звена на
Национална служба “Полиция”, Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” и Държавна
агенция “Гражданска защита” при започване на търговска дейност, както и след всяко
преустройство, с което се променя план-схемата.
(3) План-схемата за аварийно напускане на обекта се поставя на видни за клиентите места по
пътя на евакуацията.
Чл.15. (1) Лицата по чл. 13, ал. 1, чиито обекти се посещават от деца, предприемат
необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти,
като:
1. не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта;
2. осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи
на обекта и безпрепятствен достъп до тях;
3. определят отговорник по охраната на обекта;
4. осигуряват охраната на обекта съобразно броя на децата, спецификата на обекта и вида на
проявата;
(2) Отговорникът по охраната на обекта:
1. ръководи и контролира охраната му;
2. организира и контролира пропускателния режим;
3. не допускат в обекта:
а/ лица, които носят оръжие или други общо опасни средства, наркотични или други упойващи
вещества;
б/ лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;
4. предприема други необходими действия по осигуряване безопасността на децата;
5. взаимодейства при необходимост с органите на Министерството на вътрешните работи и с
други компетентни държавни и общински органи и организации.

(3) В дискотеки, клубове, заведения за хранене и развлечения с над 30 места не се допускат
лица без документи за самоличност или ученическа лична карта.
Чл.16. Лицата, които провеждат масови организирани прояви за деца на обществени места, са
длъжни да осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:
1. уведомяват началника на РПУ не по-късно от 48 часа преди обявения начален час на
проявата, като посочват и времетраенето й;
2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и транспорт;
3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства,
застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което уведомяват органите на
Министерството на вътрешните работи и съответните компетентни държавни и общински органи;
Чл.17. (1) Когато е организирана проява свързана с придвижването на група от деца,
организаторите определят ръководител на групата и придружители.
(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно броя
на децата и специфичните им нужди.
(3) Ръководителят на групата и придружителите:
1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на децата в
посещавания обект и зоната около него;
2. при
възникване
на
опасност
търсят
съдействие
от компетентните държавни и
общински органи.
(4) По време на проявата придружителите
изпълняват
разпорежданията
на
ръководителя на групата.
Чл.18. При осъществяване на специализирана закрила на деца при провеждане на
организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл. 7, чл. 8 и чл. 10 на
Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл.19. (1) (изм. с Решениe № 9 от Протокол № 2 / 27.11.2015 г.) 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, съответно след
22,00 ч., ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст.
(2) 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-годишна възраст, но не е навършило
18-годишна възраст.
(3) На лицата по чл. 13, ал. 1, да допускат лица по ал. 1 и ал. 2 на този член.

РАЗДЕЛ IV
Опазване и поддържане на сградите и обществените места

Чл.20. Ръководителите на фирми, учреждения и организации, на здравни, социални, учебни и
други заведения, както и собствениците и наемателите на търговски обекти, жилищни сгради и
недвижими имоти и гражданите са длъжни:
(1) Да поддържат в приличен вид сградите, дворовете и оградите, както и околоблоковите
пространства, терените и площите пред тях.
(2) При паднал сняг или заледяване да организират почистването и опесъчаването на
тротоарите пред сградите, както и отстраняване на ледени образувания по стрехите и други
изпъкнали части на сградите.
(3) Да поддържат чистотата на прилежащите тротоари и зелени площи в границите по фронта
на собствените или наети имоти и терени до уличното платно.
Чл.21. (1) Собствениците или лицата, които управляват имотите са длъжни да ги поддържат в
добро състояние и в изискващия се вид; да изпълняват в определения срок задължителните
предписания на кмета на общината, дадени по смисъла на ал. 2 от настоящия член.
(2) Задължителните предписания по ал. 1 се издават за премахване, преобразуване или ремонт
на неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали: огради, гаражи,
второстепенни и стопански сгради, временни постройки, септични ями, канализационни
съоръжения, насаждения както и за извършване на необходими ремонтни и възстановителни работи
в интерес на сигурността, безопасността на движението, хигиената, естетиката, здравето и
спокойствието на гражданите.
Чл.22. (1) Гражданите и юридическите лица нямат право:
1. Да завземат, постоянно или временно, части от общински сгради, благоустроени територии,
общинска земя, пътища и тротоари, зелени площи и други;
2. Да извършват промени в техническата инфраструктура на територията на общината;
3. Да преграждат улиците, тротоарите, речните корита и други общински територии;
4. Да копаят и изнасят земни маси и инертни материали извън определените или дадените на
концесия места.
(2) Действия по ал. 1, т. 1-4 може да се извършват само след преценка за потребностите и
писмено разрешение на кмета на общината.

(3) За ползване на тротоари, улични платна и други общински места за временно поставяне на
фургони, каравани, машини, съоръжения, инвентар и други, както и за дейности по чл. 22, ал. 1, т.
1 се събира такса.
Чл.23. Лицата, фирмите и организациите, които събарят сгради и/или извършват строителна
дейност са длъжни да обезопасят и разчистят терена и да извозят строителните отпадъци на
определеното сметище след издаване на разрешение от кмета на общината.
Чл.24. Тротоарите, уличните платна и други обществени места могат да се ползват като
строителни площадки или да се прокопават само с разрешение от кмета на общината и след
заплащане на определената такса.
Чл.25. Инвеститорите, изпълнителите и подизпълнителите на строителни обекти са длъжни:
1. Да поставят на видно място информационна табела с данни за разрешения строеж,
строителя, лицето, упражняващо строителния надзор и възложителя;
2. Да осигурят обезопасяване на обекта чрез ограждения, прелези и да поставят
предупредителни знаци;
3. Да изградят временни пътища и подходи, за да не се затруднява движението на пешеходците
и превозните средства;
4. Да организират използването на строителните площадки без да се повреждат тротоарите,
уличните платна и зелените площи;
5. Периодично да почистват строителните площадки и да не допускат разпиляването на
строителни отпадъци извън тях;
6. Да отстраняват своевременно нанесените повреди на тротоарните и уличните настилки и
зелените площи;
Чл.26. Специализираните фирми (собствениците) са длъжни да ремонтират или възстановят
повредените (откраднатите) капаци и решетки на шахтите (оттоците) на поддържаната от тях
инфраструктура в срок до 7 дни от писменото им уведомяване.
Чл.27. (1) Забраняват се действия и прояви, с които се повреждат или замърсяват улици,
тротоари, площади, паркове и зелени площи, местата за реклама, скулптурно-декоративни
елементи, мемориални плочи, паметници, детски съоръжения, чешми, фонтани, водни площи,
съоръжения и принадлежности на уличната и алейната мрежа (указателни знаци, табели,
ограждения, пейки, осветителни тела и мрежи, автоспирки, съдове за смет и други), геодезични
знаци и други.
(2) Забранява се ползването на съоръженията в детските площадки от лица над 14-годишна
възраст.
Чл.28. Забранява се:
1. Прането на черги, килими и други и изливането на нечисти води при поддържане на
търговски обекти и жилищни сгради по тротоари, улици, площади и други обществени места.
2. Изтупването на килими, одеяла и други извън определените за целта места.
3. Оставянето на горивни материали върху общинска земя за повече от три денонощия.
4. Ползването на превозни средства с животинска тяга без предпазна престилка, както и
изхвърляне на съдържимото в нея върху площи за обществено ползване.
5. Изгарянето на хартиени, растителни и синтетични отпадъци, както и автомобилни гуми, по
улиците, площадите, парковете и зоните за отдих.
6. Изхвърлянето на отпадъци в уличните оттоци и ревизионни шахти от градската
канализационна мрежа.
7. Нерегламентираното изнасяне на отпадъци от съдовете за събиране на битови отпадъци,
както и разпиляването им върху прилежащите площи за обществено ползване.
Чл.29. (1) Забранява се изписването и лепенето на лозунги, плакати, реклами, обяви,
некролози и други по фасадите и входовете на жилищните сгради, огради, ел. стълбове, дървета и
други обществени места.
(2) Местата за постоянно поставяне на обяви, реклами, некролози и други се определят със
заповед на кмета на населеното място.
(3) При национални или общински кампании (избори, допитвания и други) местата за временно
поставяне на агитационни материали се определят със заповед на Кмета на общината.
(4) (изм. с Решениe № 48 от Протокол № 5 / 24.02.2020 г.) Партиите, коалициите и
инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях
агитационни материали.
(5) Забранява се повреждането на рекламните и агитационните материали, поставени на
определените за целта места.

РАЗДЕЛ V
Начини и условия за отглеждане на животни със стопанска, спортна и научна
цел или като домашни животни

Чл.30. (1) За животни със стопанска, спортна и научна цел, или домашни животни се считат:
говеда, биволи, овце, кози, коне, магарета, катъри, мулета, зайци, свине, кокошки, пуйки, гъски,
патици, пъдпъдъци и други подобни на посочените животни видове.

(2) За екзотични, декоративни породи и домашни любимци се считат: кучета; котки; папагали,
канарчета и др. подобни.
Чл.31. Забранява се отглеждането на животни в жилищни сгради с етажна собственост, гаражи
и др. непостроени за целта помещения.
Чл.32. Ред, начин и условия за отглеждане.
(1) Животните се отглеждат в специално оборудвани за целта помещения, отговарящи на
зоохигиенни, санитарно-хигиенни, ветеринарномедицински,
противопожарни и други условия,
определени с нормативен акт.
(2) Животновъдните обекти в селищната среда и прилежащата й територия трябва да се
изграждат съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и специфичните
изисквания
на
Наредба
№44
на
Министерството
на
земеделието
и
горите
за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (ДВ бр. 41 / 2006 г.), както и
Наредба №7 на Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита
на селищната среда (обн. ДВ бр. 46 / 1992 г., изм. и доп. бр. 20 / 1999 г.) в частта „Животновъдни
дейности и обекти свързани с тях” на Приложение №1 към чл. 2, 4 и 6.
(3) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за:
1. Физически лица, които отглеждат за лични нужди до:
 една крава;
 пет овце и кози;
 пет прасета за угояване;
 три броя еднокопитни с приплодите;
 двадесет заека;
 петдесет птици;
2. При отглеждане на животни от застрашени местни породи, включени за подпомагане по
САПАРД и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.
(4) В стопанските помещения, където се
извършва мокро почистване, задължително се
изграждат съоръжения, пречистващи отпадните води до съответната категория на водоприемника,
като:
1. Заустването
на отпадните води към градската канализационна мрежа става след
пречистването им в локални пречиствателни съоръжения.
2. Изграждането на локално пречиствателно съоръжение се извършва по съгласуван проект с
компетентните органи от съответното водоснабдително дружество.
(5) Периодично, а при необходимост и ежедневно, се изнасят отпадъците в райони или места,
посочени от кметовете на съответните населени места.
(6) Собствениците са длъжни ежемесечно да дезинфекцират помещенията.
Чл.33. (1) Кметовете на населени места определят:
1. Сборните пунктове, където се събират животните, които се извеждат на паша с пастир;
2. Часовия график и маршрутите в населеното място за преминаването на стадата;
(2) Забранява се движението на животни извън определеното по ал. 2 време, сборен пункт,
часови график и маршрут.
Чл.34. Собствениците на умрели животни са длъжни да предават труповете им на Екарисажа,
съобразно изискванията на органите на ДВСК.
Чл.35. (1) Забранява се:
1. Отглеждането на животни извън помещенията по смисъла на чл. 32, ал. 1;
2. Използването на сметища и торища за отглеждане на животни;
3. Използването на нестерилизирани отпадъчни продукти за храна на животни;
4. Пускането и пашата на животни на обществени места;
5. Извършване на организирана дейност по осеменяване на животни на обществени места;
(2) При нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 4, животните могат да бъдат прибирани на определени
със заповед на кмета на общината (кметството) места, като освобождаването им се извършва след
заплащане на дължимите разходи и наложената глоба.
Чл.37. С настоящия раздел се регламентира редът и изискванията за регистрация,
стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кубрат. Наредбата не се отнася за
кучетата на Българския червен кръст и други организации, използващи кучета за специални нужди,
както и кучета-водачи на слепи хора.
Чл.38. Собствениците на кучета носят гражданска и административна отговорност за
действията на стопанисваните от тях кучета, съгласно тази Наредба и действащото законодателство
в страната.
Чл.36. Забраната по чл. 35, ал. 1, т. 1 не се отнася за екзотични и декоративни породи, и
домашни любимци при наличие на писмено съгласие на съседите, за определен вид и брой под
формата на:
1. Препис от протокол от Общото събрание на етажната собственост;
2. Собственоръчно написана и подписана декларация от съседите - при всички останали
случаи.

РАЗДЕЛ VІ
Ред за регистрация, стопанисване и контрол на кучета на територията на Община
Кубрат
Регистрация на кучета

Чл.39. Регистрацията на кучетата е двустепенна и включва ветеринарномедицинска и
административна регистрация.
Чл.40. Ветеринарномедицинската регистрация се извършва съгласно изискванията на чл. 174
от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл.41.
Административната регистрация се извършва по постоянен адрес на собственика на
кучето от упълномощени със заповед на кмета на общината служители – за гр. Кубрат, а за
останалите населени места – от кметовете или упълномощени от тях лица. При регистрацията се
представят следните документи:
1. Заявление по образец;
2. Ветеринарномедицински паспорт издаден от РВМС или нейните поделения;
3. Квитанция за платена такса съгласно чл. 116 от ЗМДТ;
4. Декларация, подписана от собственика, че е запознат със задълженията си по настоящата
Наредба;
5. Лична карта на собственика за физически лица;
6. Решение за съдебна регистрация на фирмата за юридически лица;
Чл.42. (1) За ветеринарномедицинската регистрация собствениците на кучета навършили 6седмична възраст са задължени да ги представят на ветеринарен лекар за издаване на
ветеринарномедицински паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.
(2) При навършване на 4-месечна възраст или в срок от седем дни от придобиването,
собственикът представя кучето на ветеринарен лекар за поставяне на татуировка или микрочип,
който съдържа идентификационния код по ЕКАТТЕ на населеното място и индивидуалния му номер.
(3) Ежемесечно ветеринарния лекар изпраща данните от ветеринарномедицинския паспорт на
всяко регистрирано куче в РВМС и в общината.
Чл.43. (1) При регистрацията в общината или кметството собственикът на куче получава от
отдел „ТЗГ” регистрационен талон с отбелязан регистрационен номер и годината на регистрация
срещу такса от 2,00 лева. Регистрацията на кучето е пожизнена.
(2) Всички настъпили изменения в регистрацията (смърт, смяна на собственика, промяна на
местоживеенето на собственика, местопребиваване на кучето и др.) се декларират в едномесечен
срок в общината или кметството.
Чл.44. В отдел „Търговия, земеделие и гори” се води специален регистър за кучетата, който
съдържа следните данни: регистрационен номер , име и пол на животното, имена и адрес на
собственика, начин на придобиване, цел на използване, постоянно местопребиваване.
Чл.45. (изм. с Решениe № 522 от Протокол № 39 / 29.07.2011 г.) За притежаване на куче,
собственикът заплаща на общината годишна такса в размер, определен съгласно Наредба №11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кубрат.
Чл.46. Таксата по чл. 45 се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в
едномесечен срок от датата на придобиване. За животни придобити след 31 март, таксата се дължи
в размер на една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината,
включително месеца на придобиването.
Чл.47. От такса се освобождават собственици на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета на организации на бюджетна издръжка;
3. кучета използвани за опитни цели;
4. кучета на Български червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета.
Чл.48. Събраните суми от такси по чл. 45 от настоящата наредба, постъпват в общинския
бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Стопанисване на кучета

Чл.49. Собствениците на кучета им осигуряват:
1. Условия, грижи и внимание, съобразени с естествените им нужди, според вида и
породата им;
2. Достатъчно количество вода и храна;
3. Необходимо пространство и движение;
4. Ветеринарномедицинско обслужване;
5. При размножаването им, се съобразяват с физиологичните и анатомични
характеристики.

Чл.50. Движението на кучетата в населени места да става с повод или нашийник, а едрите и
агресивни породи с намордник.
Чл.51. Собственикът на куче е длъжен да носи в себе си найлонови (хартиени) торбички,
ръкавици, щипка и др., които е длъжен да използва и да почисти замърсеното от изпражнения
място, когато кучето му дефекира на улици, тротоари, алеи с тревни площи и др. обществени места.
Чл.52. При извеждането на кучето на разходка собственикът е длъжен да носи в себе си
ветеринарномедицинския му паспорт и удостоверението за регистрация в общината (кметството).
Същите се представят за проверка при поискване от длъжностни
лица от общинската
администрация и Районното полицейско управление.
Чл.53. Собственикът на куче е длъжен да съобщи на държавните ветеринарномедицински
органи когато кучето му показва съмнителни признаци на бяс и други заразни заболявания.
Чл.54. Куче намерено без нашийник и/или повод и/или обозначителен знак за регистрация, не
придружено от собственика си се счита за безстопанствено и поражда задължения за
оправомощените служители да го заловят и приберат в определено от кмета място.
Чл.55. Куче не потърсено в 14-дневен срок от собственика се подлага на манипулации
съгласно ЗМВД.
Чл.56. Куче от приюта се придобива след подписване на приемо-предавателен протокол и
заплащане на такса за престой в приюта, която включва ваксинация, обезпаразитяване, кастрация
и изхранване.
Чл.57. Таксите за престой в приюта са:
1. за улавяне и транспортиране до приюта - 5,00 лева;
2. за престой и отглеждане - 2,00 лева на ден.
Чл.58. При залавяне на куче, което е било освобождавано или осиновено от общинския приют
за безстопанствени кучета на собственика се налага глоба в размер на 20,00 лева.
Чл.59. Безстопанствени кучета страдащи от остри заразни заболявания или чието поведение
представлява опасност за живота и здравето на хора и животни, след установяване на здравния им
статус от компетентни длъжностни лица, подлежат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 и 4 от
ЗВМД.
Чл.60. (1) Евтаназията се извършва от ветеринарен лекар или друго компетентно лице и се
допуска при:
1. Неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им
болки и страдания;
2. Ограничаване и ликвидиране на заразна болест или агресивно поведение от страна на
животните, представляващи опасност за здравето на хората или животните.
(2) Евтаназията се организира по начин, който намалява до минимум стреса на животното и се
провежда в отделно помещение, което не позволява на останалите животни да наблюдават
извършването й.
(3) При евтаназията се използват продукти, които предизвикват пълна загуба на съзнание и
чувствителност към болка, последвана от сигурна смърт.
Чл.61. Забранява се:
1. Разхождането без повод (каишка) или намордник на агресивни кучета, поведението на
които представлява опасност за живота и здравето на други животни и хора;
2. Преминаването и престоя на кучета на територията на детски площадки, детски ясли и
градини, учебни и здравни заведения, места предназначени за отдих и туризъм;
3. Влизането с кучета в търговски обекти и обществени сгради;
4. Превоз на кучета с обществен транспорт;
5. Провеждането на борби с кучета и други подобни прояви, предлагащи нежелателни
зрелища;
6. Отглеждането на кучета на територията около блоковите пространства, на стълбищни
площадки и други места, противоречащи на правилника за вътрешния ред на етажната
собственост;
7. На лица под 14 години до водят кучета от едри породи на обществени места, с
изключение на деца – инвалиди с кучета - водачи.

РАЗДЕЛ VІІ
Осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Чл.62. (1) Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и депа за противопожарна техника и
материално-технически средства за пожарогасене в обектите се осигуряват и поддържат пътища и
свободни достъпи, които през зимата се почистват от сняг и се опесъчават.
(2) Преди настъпване на зимния сезон противопожарните хидранти и откритите водоеми се
подготвят за експлоатация при отрицателни температури.
(3) За предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата, което препятства минаването
на противопожарните автомобили, предварително се уведомява съответната РСПБЗН.
(4) Противопожарните депа, водоизточниците и външните пожарни стълби се устройват и
обозначават съгласно действащите стандарти и Наредба №4 от 1995 г. за знаците и сигналите за
безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.).

Чл.63. (1) В административните, производствените сгради, детските, учебните, социалните и
лечебните заведения за болнична помощ, както и в сградите за масово пребиваване на хора се
поставят схеми за евакуация на хората от съответния етаж с обозначение на стаите (помещенията),
евакуационните изходи, посоката на евакуация и разположението на електрическите табла,
противопожарните уреди и сигнализация с необходимия пояснителен текст.
(2) Пътищата за евакуация и изходите се обозначават с указателни табели в съответствие с
Наредба №4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.
Чл.64. (1) В сградите и помещенията не се разрешава:
1. изменението на функционалното предназначение и техническото преоборудване на
помещенията без разработването на съответната документация, съгласувана с органите за ПБЗН;
2. използването и съхраняването в подземните етажи на леснозапалими течности, газове и
химикали в количества, които могат да образуват общообемна взривоопасна концентрация;
3. устройването по пътищата за евакуация на въртящи се врати и други съоръжения,
препятстващи евакуацията на хората и/или намаляващи широчината на пътищата;
4. премахването на пожарозащитните и димопреградните врати към стълбищни клетки,
коридори, преддверия, холове и вестибюли без предварително съгласуване с органите за ПБЗН;
5. възпрепятстването достъпа до люкове и други устройства за ръчно управление на
противопожарни съоръжения;
6. груби фуражи и горими материали на разстояние по-малко от 10 метра от сгради на съседни
имоти и други уязвими от пожари места.
(2) Паленето на огън на открито:
1. В близост до горими материали на ,постройки и на други пожароопасни места;
2. За консервиране на хранителни продукти около жилищните блокове, по улиците, тротоарите,
зелените площи и на други обществени места;
(3) Изхвърлянето на неизгорели отпадъци от отоплителни уреди за твърдо гориво, както и
паленето на битови отпадъци в контейнерите за смет.
(4) (нова с Решениe № 9 от Протокол № 2 / 27.11.2015 г.) 1. Забранява се тютюнопушенето в
закритите обществени места.
2. Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага
труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.
3. Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
3.1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата,
ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
3.2. площадките за игра;
3.3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
3.4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.

РАЗДЕЛ VІІІ
Административно-наказателни разпоредби

Чл.65. (1) Контролът и изпълнението на наредбата се организира от Кмета на общината или
чрез упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Кметът на общината може да възлага при необходимост проверки съвместно с други
контролни органи и организации (РПУ, РХЕИ, ДВСК, РИОСВ и др.).
Чл.66. (1) При констатиране на нарушения на Наредбата длъжностните лица могат да отправят
писмени предписания за отстраняването им, които са задължителни.
(2) При констатиране на нарушение или при неизпълнение на предварително отправено
предписание се съставя акт.
Чл.67. Актове за установяване на нарушенията се съставят от:
1. Длъжностни лица, упълномощени със заповед на кмета на Община Кубрат;
2. Служители на РПУ, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението и
специализираните ветеринарно-медицински органи;
3. Кметовете и кметските наместници на населените места.
Чл.68. (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от упълномощен
от него заместник-кмет.
(2) Установяването
на
нарушенията,
издаването,
обжалването
и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и
наказания.
Чл.69. (1) (изм. с Решениe № 48 от Протокол № 5 / 24.02.2020 г.) За нарушенията на Раздел II
– Опазване живота, здравето и спокойствието на гражданите се налагат следните административни
наказания:
1. При първо нарушение физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а
юридическите лица и едноличните търговци се наказват с имуществена санкция от 3000 до 6000 лв.
2. При второ и следващо нарушение физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000, а
юридическите лица и едноличните търговци се наказват с имуществена санкция от 5000 до 12000
лв.

лв.

Чл.70. (1) При

явно

маловажни

случаи

се

налага санкция – глоба по квитанция до 10

(2) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата по ал. 1, се съставя акт
за административно нарушение.
Чл.71. За административни нарушения, извършени от непълнолетни, съставените актове се
изпращат в местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
за предприемане на мерки с възпитателен характер.

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО РАЗДЕЛ VІ

Чл.72. Собственик на куче, който наруши изискванията за регистрация по чл. 174 от ЗВМД се
наказва с глоба в размер на 20,00 лева, ако нарушението е извършено от юридическо лице
съответно от 20,00 лева до 40,00 лева.
Чл.73. За установено нарушение по чл. 51 и чл. 61, от т. 1 до т. 7 от настоящата Наредба
глобата е в размер на 50,00 лева, а за повторно нарушение от 100,00 до 200,00 лева.
Чл.74. Който не уведоми органите на Националната ветеринарно-медицинска служба при
съмнение за заразна болест по чл. 53 от настоящата Наредба се наказва с глоба от 300,00 лева до
500,00 лева, а при повторно нарушение от 500,00 до 1000,00 лева.

РАЗДЕЛ IX
Допълнителни разпоредби

По смисъла на наредбата:
1. “Явно маловажен случай” е този, при който извършеното административно нарушение, с
оглед на липсата или явната незначителност на вредните последици, или с оглед на други
смекчаващи вината обстоятелства, представлява най - ниска степен на обществена опасност в
сравнение с обикновените случаи на нарушения в съответния вид.
2. “Обществени места” са: административни, учебни, здравни, търговски, спортни и
развлекателни обекти; кина, театри, стадиони, зали; паркове, улици; обществен транспорт;
заведения
за
хранене;
зони с изградени постройки за временно ползване /вилна зона/ и др. общодостъпни за всяко лице
места.
3. “Организирана проява” е дейност, организирана и провеждана от държавни и общински
органи, юридически и физически лица на места, достъпни за неограничен брой лица.
4. “Масова организирана проява” е организирана проява с участието на повече от 50 деца.
5. “Агресивни кучета” са кучетата, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена
срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до
нараняване или причиняване на смърт.

РАЗДЕЛ X
Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и е приета на заседание на Общинския съвет – Кубрат с
Решение №91 по Протокол №9 от 29.05.2008 г. и влиза в сила 14 дни след публикуването й в
интернет сайта на общината.
§2. Тази наредба отменя досега действащата Наредба №1 на Общински съвет - Кубрат от
01.10.2000 г.
§3. При промяна на нормативните актове наредбата се актуализира с решения на Общинския
съвeт - Кубрат.
§4. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Община Кубрат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУБРАТ: /П/ ХЮСЕИН ЮМЕРОВ

