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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А    N 1 
 

за обществения ред 

на територията на Община Разград 
 

/приета с Решение № 129 по Протокол № 9 от 31.05.2004 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 507 по 

Протокол № 20 от 28.11.2005 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 898 по Протокол № 52 от 28.06.2007 г. 

на Об.С; изм. и доп. с Решение № 161 по Протокол № 9 от 29.04.2008 г. на Об.С; изм. с Решение № 162 по 

Протокол № 9 от 29.04.2008 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 186 по Протокол № 11 от 30.05.2008 г. на 

Об.С; изм. и доп. с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г. на Об.С; доп. с Решение № 881 по 

Протокол № 63 от 29.09.2015 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 53 по Протокол № 6 от 29.02.2016 г. на 

Об.С; изм. с Решение № 645 от Протокол № 48 от 27.11.2018 г. на Об.С/ 
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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 Разград с оглед осигуряване условия за спокойствие и 

отдих на гражданите и в защита на техните права. 

 Чл.2/1/ /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/  Наредбата 

регламентира задълженията на юридическите и физическите лица 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/ 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 и от 22.00 до 06.00. 

/2/ Временни изключения се допускат при дейности от обществена 

необходимост с разрешение на Общината, в което се указва срокът и се дават 

допълнителни указания и изисквания.  

/3/ Забранява се озвучаването на районите около обществени и жилищни 

сгради и търговски обекти; ползването на светлинни и  звукови сигнали, както  и  

всякакви други дразнители на почивката и спокойствието на гражданите. 

/4/ Разрешение  за  временно озвучаване  на  мероприятия,  шествия  и  др.  

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, тояги и пр./ 

 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 
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указват точното място, часът и мерките за безопасност. Организаторите отговарят 

за спазването на безопасността и условията на провеждането на мероприятието. 

 Чл.8. /1/ /изм. с Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/  

Построяването на  циркови  и панаирни съоръжения, временни естради и палатки, 

временни паркинги и други се извършва с разрешение от кмета на съответното  

населено място. 

 /2/ /нова – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/ Провеждането 

на обществени мероприятия на местата по ал.1 се извършва на основание на 

утвърдени от кмета на съответното населено място правила за организация.     

 Чл.9. /1/ /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/   

Обществени мероприятия в населените места се провеждат след писмено 

разрешение от Кмета на Общината. 

/2/ /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/  Организаторите 

на обществени мероприятия на открито са длъжни: 

а/ /изм. – Решение № 645 от 27.11.2018 г. от Протокол № 48 на Об.С/ Да уведомят 

Кмета на Общината писмено не по-малко от 48 часа, а при провеждането на 

събрания, митинги и манифестации, в сроковете предвидени в Закона за 

събранията, митингите и манифестациите; 

б/ /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/ Да посочат 

целта, мястото и времето за провеждане на мероприятието и на маршрута на 

движение; 

в/ Да спазват разрешените място, време и маршрут на движение; 

г/ 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: 

а/ обществения ред; 

б/ правата и свободите на други граждани; 

в/ стопанската дейност на фирми и граждани; 

г/ 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. /отм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/.   
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 2. Влизането с животни в учреждения, търговски обекти, заведения за 

хранене и развлечение, транспортни средства за обществен транспорт и други 

обществени места. 

 3. /отм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/. 

Чл.12а. /1/ /нов – приет с Решение № 53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6  на Об.С/ 

Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места. 

/2/ Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места: 

1. Прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, 

училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят 

социални услуги за деца; 

2. Площадките за игра; 

3. На които са организирани мероприятия за деца и ученици; 

4. Спортните обекти, летните кина и театри- по време на спортни и 

културни прояви.  

Чл. 12б. /нов – приет с Решение № 53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С/ 

Забранява се употребата на алкохолни напитки на открити обществени места-по 

улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места, с 

изключение на заведенията за обществено хранене и развлечение – ресторанти, 

заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе – сладкарници, барове и 

други подобни обекти. 

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 ползвaтелите 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/ /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С; изм. с Решение № 

618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г./ Планът по ал.1 се  предоставя на съответните 

териториални структурни звена на Главна дирекция „Охранителна полиция” и 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 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. 
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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 допуска 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.  
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 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. /отм. с Решение № 53 от 29.02.2016 г. по протокол №6 на Об.С/ 

/1/ /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С, отм. с Решение № 

53 от 29.02.2016 г. на Об.С /  

/2/ /отм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/.   

 

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/ /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/ Да организират 

при паднал сняг или заледяване почистване и опесъчаване на тротоарите пред 

сградите, както и отстраняване на ледени образувания по стрехите, отвеждане до 

ниво тротоар на кондензните води от климатици и климатични инсталации и други. 

/3/ /отм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/.   

 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/ /доп. с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г./ Гражданите и 

юридическите лица нямат право: 

1. /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С;/ Да завземат, 

постоянно или временно, части от общински сгради, благоустроени територии, 

общинска земя, пътища и тротоари, зелени площи, елементи на уличната 

инфраструктура и паркообзавеждането 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; 
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5. /нова - приета с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г./ Да отвеждат 

битови води от строителни площадки, бетонни възли, сервизи за обслужване и 

пунктове за смяна на масла и други технически течности на МПС и автомивки към 

уличните платна. 

/2/ Действия по ал.1 т.т.1-4 може да се извършват само след преценка за 

потребностите и писмено разрешение на Кмета на Общината. 

/3/ /отм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/.   

Чл.23. /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/ 

Юридическите и физическите лица, които събарят сгради и /или извършват  

строителна дейност са длъжни да обезопасят и разчистят терена и да третират 

строителните отпадъци по реда на Наредба № 11 на Общински съвет Разград за 

организация на дейностите по управление на отпадъците на територията на 

Община Разград. 

 Чл.24. /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/ Тротоарите, 

уличните платна и други обществени места могат да се ползват като строителни 

площадки или прокопават само с разрешение от главния архитект на Общината и 

след заплащане на определената такса. 

Чл.25. /отм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/.   

 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/ /изм. и доп. с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г./  Забраняват 

се действия и прояви, с които се: 

 1. повреждат или замърсяват улици, 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. променя местоположението и закрепването на съоръжения и 

принадлежности на уличната и алейната мрежа; 

            3. /нова - приета с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г./ допуска 

замърсяване на гробищните паркове, повреждане и оскверняване на паметници или 

елементи от тях в гробищните паркове, както и влизане на домашни или 

селскостопански животни и птици в района на гробищните паркове. 

/2/ Забранява се ползването на съоръженията в детските площадки от лица 

над 14-годишна възраст. 

/3/ /нова - приета с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г./  Забранява се 

изписването и лепенето на обяви, реклами, некролози и други по фасадите и 

външната страна на входове на обществени сгради, временни ограждения, 

електрически трансформатори и разпределителни табла, дървета и други 

обществени места, извън нормативно определените за тази цел. 

 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. 
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 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. 

5. /отм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/.   

6. /отм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/.   

7. /отм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/.   

Чл.29 /отм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/.   

  
РАЗДЕЛ V: 

/изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/ 

 

НАЧИНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПИТИЦИ СЪС 

СТОПАНСКА, СПОРТНА И НАУЧНА ЦЕЛ, ЖИВОТНИ – КОМПАНЬОНИ 

И НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА 
/доп. с Решение № 53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С/ 

 

Чл.30. /1/ /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С, доп. с 

Решение № 53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С / Животни и птици  със стопанска, 

спортна и научна цел са: говеда, биволи, овце, кози, коне, магарета,  катъри, мулета, 

зайци, свине, кокошки, пуйки, гъски, патици, пъдпъдъци и др. подобни на 

посочените животински видове. 

/2/ /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С, доп. с Решение № 

53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С/ Животни и птици – компаньони са 

животните и птиците, отглеждани с нестопанска цел в домашни условия. 

Чл.31. /отм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/.  

Чл.32. /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С, доп. с Решение 

№ 53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С/ Според мястото за отглеждането на 

животни и птици, територията на общината се районира както следва: 
 

1. ПЪРВИ ГРАДСКИ РАЙОН: 

 

 А/ От кръстовището на ул.“Перистър” с бул.”Априлско въстание”; 

ул.”Добруджа”; ул.“Княз Борис”; ул.“Ветеринарна“; ул.”Мраморно море”; 

ул.”Гаврил Кръстевич”; ул.”Ангел Кънчев”; ”Северен булевард”; ул.“Хаджи 

Димитър”; ул.”Княз Борис”; ул.“Свети Климент”; поречието на река Бели 

Лом до автогарата; бул.“Априлско въстание“ до кръстовището с 
ул.“Перистър”. 

Б/ Ж.К. “Орел”. 

 
2. ВТОРИ ГРАНСКИ РАЙОН: 

 

От кръстовището на ул.“Перистър” с бул.”Априлско въстание”; 

ул.”Бузлуджа”; ул.“Южен; ул.“Преспа”; ул.”Александър Стамболийски”; 

ул.”Велес”; ул.”Лозенград”; ул.”Иглика”; ул.“Перистър” до кръстовището с 
бул.”Априлско въстание”. 
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3. ТРЕТИ ГРАНСКИ РАЙОН: 

 

А/ бул.”Априлско въстание”; ул.”Беласица”; ул.”Южен булевард”; 

ул.”Връх Свети Никола”; ул.“Никола Пенев”; ул.“Димитър Ненов”; 

ул.”БорисЙончев”; ул.”Южен булевард”; ул.”Добровска”; Околовръстен път 

към ул.”Перистър”; ул.”Иглика”; ул.”Велес”; ул.”Александър 

Стамболийски”; ул.“Преспа”; ул.”Южен булевард”; ул.”Бузлуджа”. 

Б/ ул.”Хаджи Димитър”;ул.”Стефан Зорзанов”;ул.”Хъшове”ул.”Бърни 

Бърнев”;ул.”Свети Климент”, ул.”Княз Борис.” 

В/  ул.”Черна”;ул. “Тутракан”; ул.”Княз Борис”;ул.”Добруджа”. 

 
4. ЧЕТВЪРТИ РАЙОН /СЕЛСКИ/: 

 

Включващ всички населени места с изключение на гр.Разград,  

включени в административните граници на Община Разград, в рамките, 
установени в регулационните планове на посочените села, включващи всички 

жилищни и паркови територии. 

Чл.33. /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С, доп. с Решение 

№ 53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С/ /1/ Разрешава се отглеждането на животни 

и птици – компаньони и кучета за служебни, ловни и други цели във всички, 

посочени в чл.32 райони. 

/2/ В първи градски район: 

1. разрешава се  отглеждане на: 

а/ птици – до пет броя; 

б/ зайци –до два броя и техните приплоди. 

2. забранява се отглеждането на всички други видове животни и птици със 

стопанска цел. 

/3/ Във втори градски район: 

1. разрешава се отглеждане на: 

а/ овце или кози и техните приплоди – до три броя; 

б/ прасета за угояване – до два броя; 

в/ еднокопитни – един брой и техните приплоди до 6 месечна възраст; 

г/ зайци –до пет броя и техните приплоди; 

д/ птици – до 30 броя. 

2. забранява се отглеждането на говеда /крави, биволи и техните приплоди/. 

/4/ В трети градски район се  разрешава отглеждане на: 

а/ едър рогат добитък – 1 брой; 

б/ овце или кози и техните приплоди – до пет броя ; 

в/ прасета за угояване – до три броя; г/ еднокопитни и техните приплоди до 

6 месечна възраст – два броя; 

д/ зайци пет броя и техните приплоди; 

е/ птици – до 50 броя. 

/5/ В четвърти район /селски/ се разрешава отглеждане на : 

а/ едър рогат добитък – 1 брой; 

б/ овце или кози и техните приплоди – до пет броя; 

в/ прасета за угояване – до пет броя; 

г/ еднокопитни и техните приплоди до 6 месечна възраст -три броя; 

д/ зайци до 5 броя и техните приплоди; 
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е/ птици – до 50 броя. 

         Чл.34. /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С, доп. с Решение 

№ 53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С / /1/ Животните и птиците по чл.30, ал.1 се 

отглеждат в специално оборудвани за целта помещения, отговарящи на 

зоохигиенни, санитарно – хигиенни, ветеринарно – медицински, противопожарни и 

други условия, определени с нормативен акт. 

/2/ Стопанските постройки трябва да се изграждат съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията. 

/3/ 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/ /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С, доп. с Решение № 

53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С/ Периодично, а при необходимост и 

ежедневно, се изнасят отпадъците от животни и птици в райони или места, 

посочени от кметовете на съответните населени места.  

/6/ /изм. с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г. на Об.С/ Собствениците 

са длъжни ежемесечно да дезинфекцират помещенията, за което водят дневник. 

Чл.34а /нов – приет с Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С; изм. С 

Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г. На Об.С, доп. с Решение № 53 от 29.02.2016 г. 

по Протокол № 6 на Об.С /  Отглеждането на животни и птици по чл. 30, ал.2 в сгради с 

етажна собственост се допуска след решение на Общото събрание на 

собствениците взето по реда на ЗУЕС и при спазване на изискванията предвидени в 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и 

подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане. 

Чл.35. /1/ Кметовете на населени места и кметските наместници 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.36 /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С, доп. с Решение 

№ 53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С/ Собствениците на умрели животни и 

птици са длъжни да придават труповете им на Екарисажа, съобразно изискванията 

на специализираните органи. 

Чл.37. /изм. и доп. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С; изм. и 

доп. с Решение № 186 от 30.05.2008 г. по Протокол № 11 на Об.С, доп. с Решение № 53 от 

29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С /  /1/ Забранява се: 

1. отглеждането на животни и птици извън помещенията по смисъла на 

чл.34 ал.1;  

2. използването на сметища и торища за отглеждане на животни и птици; 

3. използването на не стерилизирани отпадъчни продукти за храна на 

животни и птици; 
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4. пускането и пашата на животни и птици на обществени места; 

5. Извършване на организирана дейност по осеменяване на животни и птици 

на обществени места; 

6. /нова – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С; изм. и доп. с 

Решение № 186 от 30.05.2008 г. по Протокол № 11 на Об.С, доп. с Решение № 53 от 29.02.2016 г. 

по Протокол № 6 на Об.С / движението на животни и птици, отглеждани със стопанска 

цел в първи градски район на гр.Разград.  

/2/ /доп. с Решение № 53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С/ При нарушение на 

чл.37, ал.1, т.4 животните и птиците могат да бъдат прибирани  на определени със 

заповед на кмета на Общината /населеното място/ места, като освобождаването им 

се извършва след заплащане на дължимите разходи и наложената глоба; 

/3/ /нова – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С, доп. с Решение № 

53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С / Забраната по ал.1 не се отнася за животните 

и птиците по чл.30, ал.2. 

/4/ /нова – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С, доп. с Решение № 

53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С / Забранява се отглеждането на животни и 

птици по чл.30, ал.2 в жилищни сгради етажна собственост – на повече от 2 броя от 

даден вид.        

Чл.38. /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С, изм.-Решение 

№ 161 от 29.04.2008 г. по Протокол № 9 на Об.С/ /1/ Разрешава се настаняването на 

кошери с пчелни семейства в населените места с разрешение на кмета на 

населеното място, при спазване на чл.13 от Закона за пчеларството. 

1. /отм. Решение № 161 от 29.04.2008 г. по Протокол № 9 на Об.С/   

2. /отм. Решение № 161 от 29.04.2008 г. по Протокол № 9 на Об.С/   

/2/ Забранява се настаняването на кошери със семейства на разстояние по –

малко от 100 метра от жилищни сгради етажна собственост.                  

/3/ /нова – приета с Решение № 881 по Протокол № 63 от 29.09.2015 г. на Об.С/  

Настаняването на пчелни семейства в населени места и вилни зони става в имоти с 

над 1 декар  незастроена площ, като кошерите следва да са на разстояние не по-

малко от 10 метра от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към 

него  и не по-малко от 6 метра, ако входовете не са с лице  към границите на 

съседния имот.” 

 

РАЗДЕЛ VІ 
ПОДДЪРЖАНЕ  И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ 

/отменен с § 3 от ПЗР на Наредба № 19 на Общински съвет Разград за изграждане и опазване на 

зелената система на територията на Община Разград, приета с Решение № 162 от 29.04.2008 г. 

по Протокол 9 на Об.С/ 

Чл.39. /отм. с § 3 от ПЗР на Наредба № 19 на Об.С/  

Чл.40. /отм. с § 3 от ПЗР на Наредба № 19 на Об.С/  

 Чл.41. /отм. с § 3 от ПЗР на Наредба № 19 на Об.С/ 

Чл.42. /отм. с § 3 от ПЗР на Наредба № 19 на Об.С/ 

Чл.43. /отм. с § 3 от ПЗР на Наредба № 19 на Об.С/ 

Чл.44. /отм. с § 3 от ПЗР на Наредба № 19 на Об.С/ 

Чл.45. /отм. с § 3 от ПЗР на Наредба № 19 на Об.С/ 

Чл.46. /отм. с § 3 от ПЗР на Наредба № 19 на Об.С/ 

Чл.47. /отм. с § 3 от ПЗР на Наредба № 19 на Об.С/ 
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РАЗДЕЛ VІІ 
 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА  И  АВАРИЙНА  БЕЗОПАСНОСТ 

 
Чл.48. /1/ Кметовете, ръководителите на фирми и обществени организации, 

собствениците и наемателите на обекти, и жилищни сгради са длъжни да осигурят  

наличието и изправността на водоизточниците и подръчните противопожарни 

уреди (водоеми, пожарни хидранти, вътрешни пожарни кранове, пожарогасители, 

кофпомпи и др.), както и свободния достъп до тях, а така също да предприемат 

мерки за отстраняване на възникналите неизправности. 

/2/ Лицата по ал.1 са длъжни да подържат целостта и техническата 

изправност на електрическите инсталации и уредби, обслужващи дейността им в 

съответствие с нормативните изисквания.  

Чл.49. /изм. и доп. с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г. на Об.С/ 

Забранява се: 

1. В обществени, административни и жилищни сгради с етажна собственост: 

а/ складирането на лесно запалими течности и материали (горива; бои; 

лакове; хартия и др.), както и на горими материали на между стълбищните 

площадки и помещенията от етажната съсобственост, с изключение на мазите; 

б/ затрупването на входове, изходи, коридори, стълбища и нарушаване на 

пропускателната способност на пътищата за евакуация; 

в/ Унищожаването и повреждането на пожарните хидранти, вътрешните 

пожарни кранове, противопожарните уредби и съоръжения, знаци, табели и 

маркировка. 

2. Складирането и ползването на: 

а/ лесно запалими и горими течности, газове и материали в нарушение на 

противопожарните изисквания; 

б/ груби фуражи и горими материали на разстояние по-малко от 10 метра от 

сгради на съседни имоти и други уязвими от пожари места; 

3. /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/ Изгарянето на 

стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи. 

4. /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/ Изхвърлянето на 

неизгорели отпадъци от отоплителни уреди за твърдо гориво. 

5. Паленето на огън на обществени места. 

6. изключения от т. 5 се допускат само на обособените за тази цел места или 

след разрешение на кмета на Общината, при стриктно спазване на изискванията и 

нормите за пожарна безопасност. 

 

РАЗДЕЛ VIІІ 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.50. /1/ / доп. с Решение № 53 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С / Контролът 

и изпълнението на наредбата се организира от кмета на Общината или чрез 

упълномощени от него длъжностни лица, както и от служители на МВР, 

определени с писмена заповед на началник РУ гр. Разград, началник отдел 
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„Охранителна полиция“ при ОДМВР гр. Разград и началник РС „ПБЗН“ гр. 

Разград. 

/2/ /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С; изм. с Решение № 

618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г. на Об.С/ Кметът на общината може да възлага при 

необходимост проверки съвместно с други контролни органи и организации 

/Районно управление „Полиция”, Районна служба „Пожарна безопасност и защита 

на населението”, „Регионална здравна инспекция, Отдел Разград към Дирекция 

Инспекция по труда - Търговище, Районна инспекция по околната среда и водите и 

други./. 

Чл.51. /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.52.  Актове  за установяване на нарушенията се съставят от: 

1. Длъжностни лица, упълномощени със заповед на кмета на Община 

Разград; 

2. /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С; изм. с Решение № 

618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г./ Служители на Районно управление „Полиция”, 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, сектор „Пътна 

полиция” при Областна дирекция на МВР; 

3. Кметовете и кметските наместници  на населените места.   

Чл.53. /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.54. /изм. – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/ /1/ При 

неспазване изискванията на тази наредба, на виновните физически лица се налага 

глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица, имуществена санкция в 

размер от 50 до 1 000 лв. 

/2/ При повторно нарушение, на виновните физически лица се налага глоба, 

а на едноличните търговци и юридическите лица, имуществена санкция в размер от 

100 до 1 500 лв. 

Чл.55. /1/ При явно маловажни случаи се налага санкция – глоба по  

квитанция до 10 лв. 

/2/ Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата по 

ал.1, се съставя акт за административно нарушение. 

Чл.56. 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. 

 

РАЗДЕЛ IX 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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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. 

РАЗДЕЛ X 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 § 1. Настоящата наредба се издава на основание чл.22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и е приета на заседание на Общинския 

съвет с Решение № 129 от 31.05.2004 г. по Протокол № 9. 

§ 2. Тази наредба отменя досега действащата Наредба № 1 на Общински 

съвет Разград от 09.04.2001 г., както и внесените изменения и допълнения с 

Протокол N 30/24.06.2002 г. и влиза в сила 14 дни след публикуването й в местния 

печат. 

§ 3. Променя се т.1 на чл.20, ал.1 от Наредба № 4 за организацията, реда и 

контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на 

територията на Община Разград на Общински съвет Разград, както следва: 

1. допуска в заведенията за хранене и развлечения, залите за компютърни 

игри и интернет-клубовете лица до 14 години след 21.00 часа за зимното часово 

време и 22.00 часа за лятното часово време и лица до 18 години след 22.00 часа за 

зимното часово време и 23.00 часа за лятното часово време. 

 § 4. Разпоредбите  по  чл.33 и чл.35 влизат в сила от 01.01.2005 г. 

 § 5. При промяна на нормативните актове наредбата се актуализира с 

решения на Общински съвeт  Разград. 

 § 6. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Община Разград. 
 

РАЗДЕЛ ХІ 
/нов – Решение № 898 от 28.06.2007 г. по Протокол № 52 на Об.С/ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Разпоредбите на чл.33 влизат в сила : 

а/ за І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти градски район – от 01.01.2008 г.; 

б/ за ІV-ти район /селски/ - от 01.01.2009 г. 
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  § 2. Разпоредбите на чл.38 влизат в сила за законно регистрираните 

пчелини, считано от 01.03.2008 г. 

§ 3. В Наредба № 12 на Общински съвет Разград за организация на 

движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград се 

правят следните изменения: 

1. В чл.53 се създава нова алинея 5 със следното съдържание: 

/5/ Забранява се паркирането върху тротоарите в населените места на 

Община Разград с изключение на случаите, посочени в чл.94, ал.3 от Закона за 

движение по пътищата. 

2. В § 3, ал.1, т.2 от ПЗР след думите „Директора на Областна дирекция 

„Полиция” се поставя запетая и се добавят думите „Началника на Зонално 

жандармерийско подразделение Разград”. 

§ 4. В чл.26, ал.1, т.1 от Наредба № 4 на Общински съвет Разград за реда и 

условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Разград 

след думите „пълнолетен придружител” се добавят думите“ в роднинска връзка с 

лицето по права линия – без ограничения, по съребрена линия до ІІ степен”. 

 

РАЗДЕЛ ХІІ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
/нов – Решение № 161 от 29.04.2008 г. по Протокол № 9 на Об.С; изм. и доп. с Решение № 186 от 

30.05.2008 г. по Протокол № 11 на Об.С / 

 

 § 1. Разпоредбата на чл.38, ал.1 влиза в сила 7 дни след публикуването й в 

местен вестник. 

 § 2. Изменението и допълнението на чл.37, ал.1, т.6 влиза в сила 7 дни след 

публикуването му в местен вестник. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

към Наредбата за изменение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на 

Община Разград, приета с Решение № 645 от Протокол № 48 от 27.11.2018 г. на 

Общински съвет Разград 

 

§ 2. Наредбата за изменение на Наредба № 1 за обществения ред на 

територията на Община Разград влиза в сила три дни от разгласяването й чрез 

местните печатни издания или по друг подходящ начин, съгласно разпоредбата на 

чл. 78, ал. 3 от АПК. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗГРАД 

 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                            / Надежда  Радославова/ 
 


