Наредба № 1
за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на
гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на
превозни средства на територията на община Перущица.

НАРЕДБА №1
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД,
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО
ИМУЩЕСТВОТО, СИГУРНОСТТА НА
ГРАЖДАНИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЯТА И
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И
ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ПЕРУЩИЦА
(Приета с Решение на Общински съвет № 69, взето с Протокол № 10 от 25.06.2012,
изменена и допълнена с Решение № 17, взето с Протокол № 3 от 21.12.2015 г.,
изменена и допълнена с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.изм. с
Решение № 52, взето с Протокол № 7 от 28.05.2018г., изм. и доп. с Реш. № 84, взето с
протокол № 12 от 17.12.2020г.)
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РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) С тази Наредба се определят обществените отношения, свързани с осигуряването на
обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда и защита на имуществото на
територията на община Перущица.
(2)Наредбата регламентира още организацията, безопасността на движението и дисциплината
на водачите на превозни средства на територията на община Перущица.
(3) (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Наредбата определя
правомощията на общинската администрация и служителите на РПУ, пряко свързани с опазването на
реда и задълженията на гражданите.
Чл.2. Заповедите на кмета на Общината относно обществения ред са задължителни за
ръководителите на учреждения, стопански и други организации, на гражданите на територията на
община Перущица.
Чл. З. Наредбата има действие спрямо :
1.всички постоянно живеещи и временно пребиваващи на територията на Общината лица.
2.собственици и обитатели на жилищни сгради.
3.управители на търговски дружества, ЕТ, предприятия, учреждения, организации, а така също и
лицата развиващи търговска дейност по улиците.
4. (нова, приета с Решение № 84, взето с Протокол № 12 от 17.12.2020 г.) Административнонаказателноотговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 годишна възраст и са могли да
разберат свойството и значението на извършенотго нарушение и да ръководят постъпките си.
5. (нова, приета с Решение № 84, взето с Протокол № 12 от 17.12.2020 г.) За административни
нарушения, извършени от малолетни лица, които не са навършили 14 години, непълнолетните от 14
до 16 годишна възраст и поставените под пълно запрещение, отговарят съответно родителите,
попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
РАЗДЕЛ II
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СПОКОЙСТВИЕ
Чл.4. (1) Забранява се :
1. Нарушаване спокойствието и почивката на гражданите чрез викане, пеене, свирене и
създаване на шум по друг начин за времето от14.00до 16.00 часа и от 23.00 до 06.00 часа през летния
сезон и 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 07.00 часа на зимния сезон.
2. Използване на музикални инструменти и апаратура в обществени заведения, намиращи се в
непосредствена близост до жилищни сгради в часовете посочени в т. 1.
3. Използване на музикални инструменти и озвучителни уредби на открито върху цялата
територия на община Перущица.
4. Ползване на взривоопасни смеси, стрелби в населено място, извършване на действия, които са
в разрез с благоприличието и обществения морал по време на денонощието, ако извършването не
подлежи на по-тежко наказание.
5. Поставянето по балкони и прозорци на недобре закрепени сандъчета, саксии и други вещи,
които представляват опасност за минаващите граждани.
6. Повреждане на насаждения, зелени площи, цветя, пейки и съоръжения в детските градини,
детските площадки, учебно-възпитателни заведения и други обществени места.
7. Влизане без разрешение в охраняваните и забранени места, вододайни зони, стопански
дворове, археологически обекти, къпане в язовира и напоителните канали и други.
8. Влизането и престоя на явно пияни лица в обществени заведения както и консумирането на
алкохол по улицата, по площадите, учебните и здравни заведения.
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9. Спане по пейките в парковете и градините и други обществени места.
10. Използване на прашки, стрели и други опасни игри, хвърлянето на камъни, бомбички и други
предмети, които нарушават спокойствието на гражданите и създават опасност за здравето им или
причиняват щети.
11 . (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Продажба и отдаване под наем
на всякакви носители с еротично и порнографско съдържание на лица под 16 год.
12.Писането, драскането и лепенето на обяви, реклами и други по стените на сградите, по оградите,
витрините и търговските площи на общинските фирми и учреждения без разрешение на съответния
собственик, управител или изпълнителен директор.
13.Поставяне на изборни материали, освен на определените от кмета на Общината места.
14. (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Продажба на спиртни напитки
и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, както и допускането им в игротеки с
електронни или покер машини с хазартен характер и заведения с хазартни игри.
15. (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Провеждане на хазартни игри и
залагания по улиците, площада, парковете, зелените площи и други обществени места, освен в
специално предназначените за целите места
16. (Изм. с Решение № 17, взето с Протокол № 3 от 21.12.2015 г.) На собствениците и управителите
на питейни заведения, кафенета, дискотеки, заведения за обществено хранене и други заведения, в
които се сервира алкохол, да допускат в тях :
- след 20,00 ч., дете ненавършило 14 - годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило
14-годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст, непридружено от родителите,
настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за него;
-след 22,00 часа, дете навършило 14-годишна възраст, но ненавършило 18-годишна възраст,
непридружено от пълнолетно дееспособно лице, осигурено за негов придружител от родителите,
попечителите и другите лица, които полагат грижи за него, в случаите, когато не могат да го
придружат.
17. (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Преминаването, престоя и
паркирането на превозни средства през и върху паркове, градини, тротоари, детски градини и зелени
площи.
18.Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обществения ред, както и
неприлични изрази, оскърбително отношение и държане към гражданите и органите на властта или
скарване, сбиване или други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие.
19. Повреждането и унищожаването на благоустройствени и комунални съоръжения -настилки,
озеленяване, гробища, водоснабдяване и канализация, електрификация и други.
20.Влизането, преминаването или други действия в селскостопанските или други имоти без
разрешението на собствениците им или съответните държавни или общински органи.
21. Продажбата на пиротехнически изделия и тяхната употреба без съответното разрешение.
22.Паленето на огън на уличните платна, тротоари и зелени площи.
23.Натрупване на оборски тор и други отпадъци край синори, пътища, пътеки, граници между имоти,
кариери и всички комуникации свързващи отделните имоти.
24.Употребата на огнестрелни пневматични и механични оръжия и устройства, взривни вещества,
застрашаващи спокойствието, здравето и живота на гражданите.
25. (отм. с Решение № 52, взето с Протокол № 7 от 28.05.2018г)
26.Паркиране на транспортни средства по тротоари, паркове, зелени площи и пред обществени
заведения на нерегламентирани места.
27.Преминаване на верижни машини по благоустроените и асфалтирани улици, булеварди и
тротоари.
28.Движение на превозни средства с животинска тяга без светлоотразители, фенер, метла,
предпазни престилки и регистрацията по ЗДвП.
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29. (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Построяване на естради и палатки
на улиците, площадите и други обществени места без разрешение на Кмета на Общината.
30.Поставяне на теглилки и почистване на обувки пред търговските заведения, по улиците,
площадите и градския парк, освен на места определени от общинската администрация.
31. Изхвърляне на отпадъци от всякакъв вид-фасове, угарки, опаковки и др. върху уличната и
тротоарна мрежа, зелените площи, градините и парковете и други обществени места.
32.3амърсяване на водоизточници, обществени чешми и фонтани.
33.Приемането и изкупуването на селскостопанска продукция без предварителен документ за
произхода й.
34.Поставяне на маси и столове по тротоарите и уличните платна около търговски обекти без
разрешение от кмета на Общината или упълномощено от него лице и заплатено тротоарно право.
35.Заграждане на тротоари, поставяне на огради, парапети, навеси или други предмети на тротоарите,
които възпрепятстват преминаването на гражданите през тях, без разрешение на кмета на Общината и
платена такса тротоарно право.
36.Ловенето и убиването на пойни птици, гълъби, гугутки, събирането на яйцата им, повреждане на
хранилките и гнездата им, както и разрушаване на мравуняците.
37.Ползването на лечебни растения в земите, водите и водните обекти -общинска собственост,
поземления фонд и в населените места без разрешение от кмета на Общината.
38. (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Събаряне, оскверняване и
повреждане на паметниците на културата;
39 (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Носене на механични, газови и
огнеострелни оръжия в дискотеки, заведения, училища и др. сгради с обществено значение;
40 (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Просията, под каквато и да е форма;
41 (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Повреждането и/или замърсяването
на пътните, тротоарните, градските и парковите настилки, на обществени чешми, улични и паркови
осветителни тела, пътни знаци, табели и др. подобни;
42 (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Продажба, внасяне и употреба на
алкохол в учебни, здравни, в открити и закрити спортни и публични мероприятия, както и по
парковете.
Чл.5.(1) При провеждането на масови, публични увеселения, културни, спортни, религиозни и
други мероприятия на открито по улици, площадки, паркове и др., организаторите са длъжни:
1.Да уведомяват писмено кмета на общината най-малко три дни преди провеждане на
мероприятието. Искането, да съдържа данни за: вида на мероприятието, датата, часа, мястото на
провеждане, маршрута на движение, ако мероприятието го налага, имената на организаторите на
събитието, които подписват искането.
2.След получаване на писмено съгласие от общината, незабавно да уведомяват РУ „Полиция“
гр. Стамболийски и органите на Пожарна безопасност и защита на населението, относно деня и часа
на започване и приключване на мероприятието.
3. При извънредни обстоятелства, разрешения за масови мероприятия могат да се искат 24 часа
преди започването.
(2)В масови мероприятия не могат да участват граждани, които:
1. носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които може
да се използват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети;
2. са в очевидно пияно състояние;
3. са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.
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(3)Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при
провеждането на мероприятието.
(4)Организаторите на мероприятието вземат необходимите мерки за осигуряване на реда при
провеждането му.
(5)Мероприятието се ръководи от организаторите, подписали уведомлението по чл.5 ал.1 т.1.
(6)Участниците в мероприятието са длъжни да спазват указанията на организаторите за
запазване на реда.
(7)От мероприятието се отстраняват лицата, които с поведението си пречат за провеждането
му, грубо нарушават обществения ред, както и лицата, посочени в чл.5 ал.2.
Чл. 6.(1) Когато времето и мястото на мероприятието или пътят на неговото движение създават
условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на общината,
предлага промяната им.
(2)Кметът на общината може да забрани провеждането на мероприятието, когато има
несъмнени данни, че:
1. е насочено към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу
териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред в общината;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани.
(3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.
Чл. 7.(1) Кметът на общината, прекратява събранието, мероприятието, когато не е организирано
или не се провежда при условията и по реда, установени с тази наредба.
(2)При прекратяване на мероприятието участниците са длъжни да се разотидат.
Чл.8. (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) При провеждане на
спортни, обществени и други масови прояви на стадиона и на други обществени места се забранява:
1. (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Употреба на бомбички, ракети
и други взривни, запалителни и пиротехнически средства и други предмети, които застрашават живота
и здравето на други лица, като вериги, боксове, тояги и други. Предметите се отнемат за унищожаване.
2.Внасяне, продажба и употреба на спиртни напитки, посещение на лица в нетрезво състояние,
както и тютюнопушенето в закрити зали.
Чл.9.(1) Общината определя работно време на търговските обекти и заведения за хранене и
развлечения, ателиета за услуги:
1.от 06.00 до 22.00 часа през зимния период;
2.от 06.00 до 23.00 часа през летния период.
(2)За спазване на посоченото по-горе работно време не се изисква разрешение от Кмета на
Общината.
(3)Удължено работно време на нощните и увеселителни заведения извън посоченото в ал.1, се
разрешава от Кмета на Общината съгласувано с органите на РУ “Полиция” гр. Стамболийски.
(4) (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)
т.1 Работното време на нощни и увеселителни заведения, извън посоченото в ал.1 се удължава
след Разрешение от Кмета на Общината. За тази цел се подава Заявление до Кмета на Общината,
придружено от следните документи:
1.Актуална съдебна регистрация на търговеца /оригинал или копие на ЕИК по чл.23 от Закона
за търг. Регистър;
2.Становище от РПУ /оригинал/
3.Разрешение за ползване на обекта;
4.Документ за собственост или Договор за наем;
т.2 Кмета със Заповед отменя Разрешителното за удължено работно време при наличие на
някой от следните условия:
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1.Нарушаване на раб. време, констатирано с протокол от длъжностно лице по наредбата;
2. Жалби от граждани за шум, над допустимият;
3.Системно нарушаване на общественият ред и смущаване спокойствието на гражданите със
становище от РПУ Стамболийски.
Копие от Заповедта се връчва за незабавно изпълняване на управителя /собственик/ на заведението.
Чл.10. Ръководителите на политически партии в Общината са длъжни да премахнат
агитационните материали в 30-дневен срок след приключване на изборите.
Чл.11. Всички граждани, ръководители на предприятия, учреждение, фирми, организации и
дружества при стихийни бедствия и крупни производствени аварии / наводнения, пожари, снежни
бури, земетресения и други / са длъжни да оказват пълно съдействие на държавните и общински органи
в ограничаването и ликвидирането на последствията от тях.
РАЗДЕЛ III
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА В ТЪРГОВСКИТЕ
ОБЕКТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УВЕСЕЛЕНИЯ
Чл.12. (1) (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Собствениците,
наемателите, ползвателите и управителите на търговски и туристически обекти и заведения за хранене
са длъжни да поставят на видно място на входа на обектите информация на бълг. език за фирмата и
седалището на търговеца, работно време на търг. Обект, името, фамилия и тел. за контакт на
длъжностното лице, отговорно за обекта.
(2)Лицата, посочени в преходната алинея, както и длъжностните лица отговарящи за работата
на съответните обекти са длъжни да спазват регистрираното работно време.
(3) (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Собствениците и
ползвателите на заведения за развлечения са длъжни да осигуряват охранително-пропускателен режим
в обектите, да създават организация за недопускане в заведенията на лица с оръжие, да не превишават
допустимите норми за шум.
(4)За удължено работно време се изисква разрешение от кмета на Общината.
(5)При определяне на работното времена полунощните и нощни заведения на територията на
Общината, ползвателите представят протокол от РИОКОЗ -Пловдив за измерване на шума,
удостоверяващ, че не надвишава допустимите граници.
(6)Контролът по спазване на работното време се осъществява от длъжностните лица назначени
от кмета на Общината и от полицейските органи.
(7)Уличната търговия се извършва на определените от Общината места. Разрешение се издава
от кмета на Общината.
(8)Търговска дейност извършвана на общинските пазари се регламентира от Правилника за
дейността им изготвен от Общински Съвет - Перущица.
Чл.13. (1) Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки на малолетни,
непълнолетни и явно пияни граждани.
(2) Забранява се продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни.
Чл.14.Съдържателите, които организират младежки дискотеки за непълнолетни, без продажба
и употреба на алкохол и тютюневи изделия могат да работят с определено удължено работно време :
-петък и събота до 22.00 часа
-по време на ваканциите до 24.00 часа
Чл.15. (1) Забранява се на собствениците и длъжностните лица на игрални зали да допускат
малолетни и непълнолетни до участие в игри с игрални автомати клас “В” .
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(2)Забранява се разполагането и предлагането на хазартни игри или игрални хазартни
автомати на разстояние по малко от 200 метра от учебни заведения.
(3)Забранява се излагането и продажбата на порнографска литература на малолетни и
непълнолетни.
(4)Забранява се продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни в
търговските обекти на територията на Общината.
Чл.16. Задължават се собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти да
поддържат чистотата и снегопочистването на прилежащите терени към обектите им целогодишно.
РАЗДЕЛ IV
ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Чл.17. (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Административни
ръководители на учреждения, търговски дружества, управители на етажна собственост и собственици
на еднофамилни жилища са отговорни за чистотата на собствените обекти, обектите на ползване и
управление, както и прилежащите площи към тях и са длъжни да:
1.Почистват тротоарите и част от улицата пред обектите и дворовете от сняг, като поставят на
уличното платно до бордюра, без закриване на канализационната шахта.
2.Отстраняват ледените висулки от сградата.
3.Събират битовата смет в поставените за целта контейнери и казани на определените от
общината места.
4.Извозват земни маси на определени от общината места.
5.Извозват и депонират строителните отпадъци до определеното за целта от общината сметище.
6.Поддържат чистотата в дворовете и прилежащите към тях тротоари и между-жилищни
пространства.
Чл.18. Превозването на товари, подлежащи на разпиляване по време на транспортирането се
извършва с транспортни средства, оборудвани с уплътнени каросерии, предпазни мрежи и покривала.
Чл.19. Забранява се събирането на полезни отпадъци в района на сметохранилищата, без
разрешение от общината срещу заплащане на определена такса.
Чл.20. Складирането на строителни материали, да се извършва само на места определени от
общината, срещу заплащане на определена такса.
Чл.21 .Забранява се:
1.Преместването на съдове за смет, запалването на огньове в тях и изхвърлянето на неизгасени
отпадъци.
2.Изхвърлянето на отпадъци от всякакъв вид фасове, угарки, опаковки и други върху уличната
и тротоарната мрежа, зелените площи, градините, парковете и другите обществени места.
3.Складирането на амбалаж, горивни, строителни, промишлени, технологични отпадъци и
други отпадъци по уличната и тротоарната мрежа за повече от 24 часа.
4. (Доп. с второ изречение с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)
Използването на уличните дървета и електрическите стълбове за опъване на арматурни железа.
Забранява се отсичане на дървета без Разрешение.
5. Миенето на прозорци, тераси и витрини по начин предизвикващ замърсяване на главните
улични платна.
6. Тупането на килими, пътеки, одеяла, покривки и др. към уличните платна.
7. Лепенето на афиши, табла, обяви, плакати или некролози извън определените от общината
места.
8. (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Изхвърляне в съдовете за
смет на пожароопасни и избухливи вещества, твърди и обемисти предмети и строителни отпадъци;
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9. (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Запалване на суха
растителност;
10. (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Преместването на съдовете
за смет от определените места;

РАЗДЕЛ V
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
Чл.22. Отглеждането и грижите за домашните животни се извършва от техните собственици.
Чл.23. (1) Собствениците на кучета са длъжни :
1. В 3-дневен срок от придобиване на куче и в 30-дневен срок за новородени кучета да подадат
декларация в Общината.
2. Да заплатят такса за кучета до 31 март на годината или заедно с подаването на декларацията
/ когато кучето е придобито след тази дата/ срещу представяне на оформен ветеринарно-медицински
паспорт.
3.
Паспортизацията,
задължителната
имунопрофилактика
по
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност, да се извършват от държавните ветеринарни органи или
оторизирани от тях.
4. При съмнение за бяс, да съобщават веднага на държавните ветеринарномедицински органи и
служители.
5.Отглеждат до края на живота им, а при необходимост да ги предават в приют за бездомни
кучета.
6. Разхождат с нашийник и повод, а едрите породи и агресивните кучета и с намордник на
определените да тази цел места от Общината.
7.Събира фекалиите му.
(2)Собствениците на умрели животни се задължават да ги предават на Екарисаж за
обезвреждане.
Чл.24. Забранява се :
1.Пашата на животни в общински градини, зелени площи, стадиона, по спортните и детски
площадки за игра, както и застроената градска част.
2.Свободно пускане на животни и птици по улици, площади, детски и спортни площадки и
други.
3. Ловенето и избиването на кучета и котки, както и измъчването им по какъвто и да е начин на
територията на Общината, с изключение на предвидените в закон случаи. Домашните животни,
страдащи от остри заразни болести и представляващи риск за хората, по преценка на ветеринарен
лекар, подлежат на ефтаназия.
4.Отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и обществени места, с изключение
на кучета-водачи, придружаващи слепи хора.
5. Разхождане на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения, детските
и спортни площадки.
6. Насъскване на кучета спрямо хора и животни на обществени места.
7. Организирането и провеждането на борби с кучета и други животни, както и отглеждането
на животни с такава цел.
8.Отглеждането на домашни животни в сгради под режима на етажната собственост и
отглеждането на кучета, котки и др. на тераси, балкони, подземия и места за общо ползване в сградата.
9. Ловни и луксозни кучета освен, ако има съгласието на останалите живущи в сградата.
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Чл.25. (1) Отглеждането на селскостопански животни, птици и съоръженията за временно
съхранение на тора се разполагат минимум на три метра разстояние от границата на парцел а/имота.
(2) Когато няма възможност, да се спази отстоянието по предходната алинея отглеждането
може, да се разреши на по-малко разстояние след представяне на писмено, нотариално заверено
съгласие изразено в декларация от съответните съседи.
Чл.26. (1) Торовата маса, да се изнася ежедневно от стопанските помещения на определеното
място за временно съхранение в рамките на парцела/имота.
(2) Торовата маса да се извозва извън границите на парцела/имота от собственика на животните
веднага след достигане на 0.2 куб. метра.

РАЗДЕЛ VI
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ И РЕД В ОБЩЕСТВЕНИЯ
ТРАНСПОРТ
Чл.27. (1) Организацията на движение, автобусните линии и спирките на превозните средства
се определят от Общината съгласувано с органите на МВР.
(2) Подробни планове за организацията на движение на територията на Общината се приемат
от ОбС, след съгласуване с органите на ПП на КАТ.
(3) (Изм. и доп. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Временен режим на
движението поради ремонт, аварии, строителство, обществени и спортни прояви се въвежда със
Заповед на Кмета, съгласувано с органите на МВР. При временни забрани за обществено ползване на
отделни улици, площади, пътища или участъци за повече от 8 часа в Заповедта на Кмета задължително
се посочват указания за обходен маршрут и съответната сигнализация
(4) Общината има задължение да стопанисва и поддържа съоръженията, знаците, маркировката,
тротоарите и уличните платна осигуряващи безопасност на движението. Кметът на Общината
определя със заповед длъжностните лица от общинската администрация носещи отговорност за
състоянието на конкретните обекти.
Чл.28. (1) Забранява се :
1. (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Поставяне, повреждане и
преместване на пътни знаци, маркировка и други съоръжения и сигнализация свързани с безопасността
на движението от неоторизирани лица
2. Престоят на катастрофирали МПС по уличните платна, тротоарите, паркингите и зелени
площи.
3.Оставянето на строителни, отоплителни и други материали по тротоарите за повече от 48 часа.
4. Движение на верижни машини по асфалтовата настилка на пътищата извън и в населените
места.
5. Движение на превозно средства с лош външен вид.
6. Превозване на необезопасени и лесно разпиляеми товари.
7. Поставяне на бетонни и други трайно закрепени рамки до бордюрите за изкачване на
превозни средства.
8. Престоят и паркирането на МПС по основната улична мрежа, пътищата от републиканската
пътна мрежа и тротоарите на територията на Общината, с което се принуждават пешеходците да
преминат през платното за движение.
9. Домуване на товарни автомобили, автобуси, трактори, ССМ и ремаркета по тротоари и
улични платна, площади и зелени площи.

Наредба № 1
за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на
гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на
превозни средства на територията на община Перущица.

10. Движение на ученици без лична карта / издадена от съответното учебно заведение / и
движение на учениците след 22.00ч. с изключение на летния ваканционен период и случаите, в които
ученикът е придружен от родител или настойник. '
11. Движението на велосипеди, управлявани от деца до 12-годишна възраст по главната улична
мрежа на града.
12. Поставянето на контейнери по уличните платна.
13. Движението на селскостопанска техника по пътната и уличната мрежа, когато това ще
предизвика замърсяване на настилката с кал, тор, разтвори и др. вещества.
(2)Задължават се собствениците на бракувани и изоставени МПС намиращи се на обществени
места, тротоари, улични платна, паркове и градини в срок от два месеца да транспортират същите до
съответните автоморги. За по-голям престой се изисква разрешение от Общината и се
заплаща тротоарно право.
(3)Разрешава се паркирането на МПС на общинските паркинги с платена такса определена от
Общинския съвет.
(4) (Изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) При неправилен престой и
паркиране на МПС, установяването на нарушението може да стане без присъствието на водача, като
за целта се залепва известие за глоба в данъчната служба по местоживеене. Контролната дейност се
осъществява от длъжностни лица, назначени от Кмета на Общината и длъжностни лица от
полицейското управление на територията на Общината. Събраните средства от наложените санкции
се превеждат в бюджета на Общината.
(5)Поставянето на рекламни табели става с разрешение от общинската администрация
съгласувано със сектор ПП на КАТ, като съответния наем се заделя в бюджета на Общината.
чл. 29 (1), (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)
т.1 Забранява се домуването на спрени от движение МПС по тротоарите и улиците, когато с
това се затруднява използването на тротоарите и улиците от пешеходци и участници в движението;
т.2 Длъжностните лица, определени от кмета, със съдействието на полицията уведомяват
собствениците на МПС, паркирали в нарушение на ал.1 и независимо от наложеното им
административно наказание връчват преписка за преместване на превозното средство в 10 дневен срок.
т. 3 При неизпълнение на предписанието въз основа на констативен акт, съставен от
длъжностните лица по предходната алинея Кмета издава Заповед за вдигане на превозното средство;
т.4 Заповедта се изпълнява от Община Перущица, специални предприятия и служби за сметка
на собственика. Следва изпълнение на Заповедта и когато собственика е неизвестен или не може да
бъде уведомен поради отсъствие от страната или др. обективни причини. В този случай към
констативния протокол се прилага служебна бележка, удостоверяваща извършените действия по
издирване на собственика.
(2) (новa, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Забранява се миене,
гресиране и ремонтирана на МПС на улични платна, площади, паркове, тревни и други обществени
места;
(3) (новa, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Забранява се безконтролно
освобождаване или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както изхвърлянето или
изливането на електролити от тях;
Чл.30 . (предишен текст на чл.29, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Лицата осъществяващи обществен превоз на пътници задължително поставят указание относно
маршрута на превозните средства. Задължително определят местата в автобуса за инвалиди, бременни
жени и майки с деца до 3-годишна възраст като поставят обозначения за тази цел.
Чл.З1. (предишен текст на чл.30, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Превозните средства, обслужващи строителните обекти и забранени за движение улици със
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съответната сигнализация, изпълняват предписанията на Правилника за приложение на Закона за
движение по пътищата.
Чл.32.(предишен текст на чл.31, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
(1) Собствениците на селскостопанска техника с теглителна сила до 400 кг., а така също и тези
с животинска тяга, с изключение на мотокултиваторите са длъжни, да ги регистрират в Общината в
срок от един месец от придобиването им.
(2) Забранява се местодомуването на селскостопанска техника и прикачен инвентар по улиците
и тротоарите на Общината.
Чл.33. (предишен текст на чл.32, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Извършването на обществен превоз на пътници с МПС на територията на Общината се извършва
съгласно изискванията на Наредба № 1 на Министерството на транспорта. При нарушение се налага
санкция по Закона за движение по пътищата.
Чл.З4. (предишен текст на чл.33, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016
(1) Движението на превозни средства с животинска тяга по пътната мрежа на общината, да се
извършва при условията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.
т.1. (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) ППС с животинска тяга се
допускат за движение по пътищата след като бъдат регистрирани и ако в техническо отношение
отговарят на изискванията.
т.2 (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Регистрацията се извършва
въз основа на писмена молба, подадена от собственика. Данните се вписват в регистър.
т.3 (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)На собственика на ППС с
животинска тяга се издават регистрационен номер, талон по образец като заплати еднократна такса в
размер на 10,00 лв.
т.4 (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)ППС с животинска тяга
трябва да имат: Светлоотразители /жълт или червен/ отпред, в задния край на стърчишката, на задната
ос симетрично по два червени светлоотразителя с форма на равностранен триъгълник и от двете страни
на превозното средство по два бели квадратни светлоотразители.
(2) Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга през цялото денонощие
по уличната мрежа на общината:
1.бул. “Иван Вазов”;
2.бул. “Цар Калоян”;
3.ул. “Петър Бонев”;
4.ул. “Димитър Гичев”.
Чл. 35 (нов, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Извършването на
строително-ремонтни и др. работи по пътните платна се осъществява след поставяне на необходимата
сигнализация за временна организация на движението, осигуряваща безопасността на движението на
пътни превозни средства и пешеходците.
Чл. 36 (нов, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)За извършване на
строителни, ремонтни и др. работи по прилежащите към улиците сгради се разрешава заемането на
част от прилежащия тротоар, като се осигурява пешеходен тунел или лента за движение на
пешеходците, обезопасени от падащи предмети с ширина най-малки 2 метра.
Чл. 37 (нов, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Заемането на част от
тротоара и/или платното за движение за целите по чл.35 се извършва след заплащане на такса ,
определена в Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на Община Перущица.

Чл.38 (1) (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Допуска се
използването на напречни неравности за снижаване на скоростта на МПС по платната за д-е по
стандарт:
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а/ при пешеходни преходи, при които е значимо пресичането на деца или лица със зрителни,
двигателни и слухови проблеми;
б/ по улици, преминаващи покрай входове на училища, детски градини и ясли, спортни и детски
площадки, здравни заведения и др.
(2) (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)За изолиране достъпа на
МПС до пешеходни пространства могат да се поставят стълбчета или бетонови саксии;
Чл. 39 (нов, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Пешеходците и
велосипедистите са задължени с поведението си да не създават затруднения или опасности за
движението на МПС.
Чл. 40 (нов, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)На спирките на пътни
превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на междуградския транспорт
е забранено спирането и паркирането на други превозни средства;
Чл. 41 (нов, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Престоят и паркирането са
забранени:
1. На платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средства
и пътната маркировка, забранена за пресичане е по-малко от 3м. или с пътен знак е забранено
изпреварването;
2. На място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението,
закрива пътен знак или маркировка;
3. На кръстовище и по-малко от 5м от него;
4. По стеснени участъци или участъци с намалена видимост;
5. Пред входове на училища, детски ясли и градини и др. обществени места, където е възможно
да влизат и излизат пътни превозни средства;
6. На спирки на превозни средства за обществен транспорт на пътници;
7. На площади, алеи, зелени площи и тротоари;
8. Около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ сметосъбирането;
Чл. 42 (нов, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Забранява се замърсяването
на земеделските пътища със строителни и други отпадъци, както и с нетрайни замърсители –
селскостопански отпадъци.
Чл. 43, (1) (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)На територията на
Община Перущица на определените по „Организация на движението“ места се допуска режим
платено паркиране – „Служебен абонамент“
(2) (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Разрешението по ал.1 е
със срок на валидност до 1 година, като редът за ползване на режим платен паркинг се определя със
Заповед на Кмета на Общината.
(3) (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)Лицата, желаещи да се
възползват от режима по ал.1 заплащат цена в размер, определен с Наредба за местни данъци и такси

РАЗДЕЛ VII
СТРОИТЕЛСТВО
Чл.44. (предишен текст на чл.34, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Забранява се:
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1.Извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни комуникации,
изваждане на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване на целостта на настилки за каквато и да е
цел без
предварително писмено разрешение от кмета на Общината и Пътна полиция.
2.Складирането на строителни и др. материали върху тротоарите и уличните платна.
3.Приготвянето на варови, циментови и др. строителни разтвори върху тротоарите и уличните
платна.
4.Преграждането, засипването и премахването по какъвто и да е начин на съществуващите
канавки за оттичане на дъждовните води.
Чл.45. (предишен текст на чл.35, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане или окастряне на
растителност, се издава след представяне на документ за внесена такса.
Чл.46. (предишен текст на чл.36, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Строителните и специализираните фирми с подземни комуникации и съоръжения, а така също и
частни лица, възстановяват незабавно в първоначален вид разкопаните повредени пътни и тротоарни
настилки, площади и зелени площи, най-късно 3 дни след завършване на строежа /
ремонта / и почистват района за своя сметка.
Чл.47. (предишен текст на чл.37, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Уличните платна и тротоари могат, да се използват при доказана необходимост за строителни
площадки само с разрешение на Общината за определено време и след заплащане на определена такса
на квадратен метър.
Чл.48. (предишен текст на чл.38, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Забранява се ваденето на баластра, камъни, пясък, чим, глина и нарушаване на естествения ландшафт
за строителни цели освен с разрешение на Общината.
Чл.49. (предишен текст на чл.39, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Монтирането и разкриването на временни павилиони, стрелбища, циркови арени и др. се извършва
след разрешение Общината.
Чл.50. (предишен тест на чл.40, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)
След прибирането на стоварени строителни, горивни и др. материали, собственикът им е длъжен да
почисти ползваните места върху тротоара и уличното платно.
РАЗДЕЛ VIII
ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
(Отменен с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)

РАЗДЕЛ IX
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.51. (предишен текст на чл.42, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Прилагане и контрола по изпълнение на настоящата Наредба се възлага на Кмета на Общината и на
полицейските органи от РУ „Полиция“ от гр. Стамболийски.
(1) (нова, приета с Решение № 84, взето с Протокол № 12 от 17.12.2020 г.) Прилагане и
контрол по изпълнение на настоящата наредба се възлага на Кмета на община Перущица и
органите на РУ на МВР гр. Стамболийски;
(2) (нова, приета с Решение № 84, взето с Протокол № 12 от 17.12.2020 г.) Органите по ал. 1,
упражняващи контрол по настоящата наредба, могат да налагат санкции и в случаите на
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получени от системите за видеонаблюдение на община Перущица видеозаписи, от които по
недвусмислен начин маже да бъде доказано нарушаване на обществения ред и
извършителят можа да бъде идентифициран.
Чл.52. (предишен тест на чл.43, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.)
Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни
постановление се извършва по ред определен от ЗАНН.
Чл.53. (предишен тест на чл.44 изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
(1) Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностните лица в общинската
администрация, служителите на РУ “Полиция” и други лица определени от кмета на Общината.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или от негов заместник въз
основа на акт, съставен от длъжностните лица.
Чл.54. (предишен тест на чл.45, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
(1) На нарушителите на настоящата Наредба се налага едно от следните наказания, ако
извършеното деяние не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по закон:
1.За физически лица -глоба в размер от 20 до 5000лева.
2.3а юридически лица -глоба от 50 до 50 000 лева.
3.При повторно нарушение или в определен от закон случаи-временно лишаване от правото да
се упражнява определена професия или дейност. Продължителността на това наказание не може да
бъде по-малка от един месец и повече от две години.
4. (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) При три и повече нарушения
на изискванията на тази Наредба де налагат глоби в размер до 500 лв, независимо от посоченият размер
на глобите /ако са на по-ниска стойност
5. (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Наказва се с глоба от 100 до
500 лв:
а/ Който с превозно средство прегради път с цел да попречи на нормалното движение
по него или на манифестация, процесия, състезание или други подобни;
б/ Който постави пътен знак, пътна маркировка или друго средство за организиране на
движението без да има право за това;
в/ Който премахне, премести и повреди или унищожи поставен на пътя пътен знак, без
да е създадена опасност за живота или имуществото на трети лица;
г/ Който нареди да се ремонтира тъп или да се постави съоръжение или преятствие по
него, без да е взел мерки за осигуряване на безопасността на движението;
6 (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Наказва се с глоба от 20 до
150 лв.:
а/ Който замърсява околната среда с гориво-смазочни материали, електролит от
акумулатори и при разпиляване на насипни и течни товари, паркира селскостопанска техника или
инвентар по улиците и тротоарите;
7 (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Наказва се с глоба от 20 лв.
водач, който неправилно престоява или е паркирал неправилно и водач, който паркира върху тротоар;
8 (нова, . с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Наказва се с глоба до 10 лв.
пешеходец, който наруши правилата за движение;
(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на
наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
Чл.55.(1) (предишен тест на чл.46, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016
г.) При неизпълнение на дадено предписание от контролните органи за отстраняване на допуснатите
нарушения по тази наредба, на нарушителите се налага глоба или имуществена санкция.
(2) (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) За маловажни случаи на
нарушения на изискванията на тази Наредба, установени в момента на извършването им, органите по
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чл.44 налагат на място глоба с фиш в размер на 20 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да
съдържа данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя;
за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се
подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата, и се
изпраща за изпълнение на съответното данъчно подразделение. На нарушителя се дава екземпляр от
фиша, за да заплати глобата доброволно.
(3) (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Фиш за неправилно
паркиране моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай
първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той
да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е
равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава
за съхранение в службата за контрол. Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.
Чл.56. (предишен текст на чл.47, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
(1) Лицата, призовани с писмена покана, надлежно връчена от общинската/районната
администрация, са длъжни да се явят в определения ден и час в съответната общинска служба, освен
ако не са налице уважителни причини за неявяването им.
(2) При неизпълнение на разпорежданията по чл.46 и ал. 1 от този член на виновните лица се
налага глоба, а на едноличните търговци и юридически лица -имуществена санкция, в размер от 500
до 5000лв.
Чл.57. (предишен текст на чл.48, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016
г.)
(1) Административно наказателната отговорност е лична. Административно наказателно
отговорни са пълнолетни лица, навършили 18 г., които са извършили административни нарушения в
състояние на вменяемост.
(2)Административно наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16г., но
не са навършили 18г., когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение
и да ръководят постъпките си.
(3)За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до
16г. и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или
настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
(4) (нова, с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г.) Собственикът или този, на
когото е предоставено за ползване моторното превозно средство отговаря за извършеното с него
нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не
посочи на кого е предоставил моторното превозно средство;
Чл.58. (предишен текст на чл.49, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
За маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи
наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на
нарушение ще му бъде наложено административно наказание.
Чл.59. (предишен текст на чл.50, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
За маловажни случаи на административни нарушения, извършени от непълнолетни, наказващият
орган изпраща съставените актове на местните комисии за борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни за налагане мерки от възпитателен характер.
Чл.60. (предишен текст на чл.51, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
За административни нарушения, извършени при осъществяване на дейности на предприятия,
организации и учреждения, отговарят както служителите и работниците извършили деянието, така и
ръководителите, които са наредили или допуснали нарушението.
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Чл.61. (предишен текст на чл.52, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
На длъжностните лица, на които е възложено установяването на нарушенията по Наредбата, за
неизпълнение на произтичащите от това задължения се налага глоба в размер на 50 лв.
Чл.62. (предишен текст на чл.53, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
За нарушение на Наредбата от военнослужещи лица теотговарят съгласно дисциплинарния устав и
съставените актове срещу тях се изпращат на командирите на съответните войскови части.
Чл.63. (предишен текст на чл.54, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Независимо от административно наказателната отговорност по тази Наредба, нарушителите
възстановяват направените разходиза отстраняване на вредните последици от извършеното от тях
нарушение.
Чл.64. (предишен текст на чл.55, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Освен глобите, нарушителите заплащат и разходите свързани с установяване и отстраняване на
нарушенията.
Чл.65. (1) (предишен текст на чл.56, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от
24.02.2016г.) Наказателното постановление подлежи на обжалване пред Районен съд.
(2) Не подлежат на обжалване наказателните постановления и електронните фишове, с които е
наложена глоба в размер до 10 лева включително, постановено е в полза на държавата отнемане на
вещи на стойност до 10 лв. включително или е присъдено обезщетение за причинени вреди на същата
стойност освен ако в специален закон е предвидено друго.
Чл.66. (предишен текст на чл.57, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
Наказващият орган може да уведомява обществеността за наложените наказания по подходящ начин.
Чл.67. (предишен текст на чл.58, изм. с Решение № 13, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016г.)
3а нарушения на Наредбата, които покриват състави на нарушения по Закона за движенията по
пътищата, контролът и наказателната отговорност се осъществяват и реализират по реда определен в
закона.

РАЗДЕЛ X
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА с решение на Общински съветгр. Перущица № 69, взето с Протокол №10 от 25.06.2012 г. , изменена и допълнена с Решение № 17,
взето с Протокол № 3 от 21.12.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 13, взето с Протокол №
3 от 24.02.2016 г.) във връзка с чл.1 ал.З от ЗАНН, чл.76 ал.З от АПК, чл.8 от ЗНА и влиза в сила 30
дни след приемането й.
§ 2.Наредбата да бъде разпространена по подходящ начин сред населението и връчена на фирми,
организации и собственици на търговски обекти и заведения.
§ З. Тази Наредба отменя Наредба №1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото
имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината
приета с решение № 45, взето с Протокол № 9 от 27.02.2004 год.
§ 4.Кметът на Общината се задължава да разгласи Наредбата в седмодневен срок от приемането и чрез
средствата за масово осведомяване, интернет страницата на общината и приведе в изпълнение
разпоредбите й.
§ 5.Заварените производства се довършват по досегашния ред
§ 6. (нов, приет с Решение № 84, взето с Протокол № 12 от 17.12.2020 г.) Настоящата Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 1за поддържане на обществения ред, опазване на общественото
имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината
на водачите на превозни средства на територията на община Перущица е приета с Решение № 84, взето
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с Протокол № 12 от 17.12.2020г. на редовно заседание на Общински съвет-Перущица и влиза в сила
от деня на влизане в сила на решението за приемането и.

