НАРЕДБА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22
от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет –
Бургас по т. 2, Протокол № 34 от 31.03.2006 г.; по т. 13, Протокол № 39
от 29.09.2006 г.; по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11,
Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23.
10. 2008г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С наредбата се уреждат отношенията, свързани с обществения
ред, с оглед осигуряване спокойствието и условия за труд и отдих на
гражданите, на територията на Община Бургас.
Чл.2. С наредбата се създават условия за превенция на нарушенията
на обществения ред и се определят санкции за техните извършители.

ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.3. Забранява се:
1. (Нова приета с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г.) носене или
ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за
културни и спортни нужди или за военни цели;
2. (Нова приета с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г.) откритото носене
или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие в границите на
населените места, освен за нуждите на спортни стрелбища и организирани
спортни мероприятия.

3. (Предишна т.1, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г.) извършването на
дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания,
замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно
действащото законодателство на Република България;
4. (Предишна т.2, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г.) извършването на
дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост
до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и
16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и
16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни;
5. (Нова приета с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено
в Протокол №11) устройването на сватбени, семейни и други частни
събирания на тротоари, площади, улици, междужилищни пространства и
други територии общинска собственост, без предварително писмено
разрешение на директора на дирекция "Управление при кризи обществен
ред и сигурност" на Община Бургас. Предварителното разрешение е
абсолютно условие за провеждане на горепосочените мероприятия. С
издаденото разрешение се определя реда, условията и мястото при
провеждане на гореизброените мероприятия на открито на територията на
Община Бургас;
6. (Предишна т.3, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г., Предишна т. 5, изм.
с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото заседание на
Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено в Протокол
№11.) извършването на действия, които нарушават моралните норми за
поведение на обществени места;
7. (Предишна т.4, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г., Предишна т. 6, изм.
с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото заседание на
Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено в Протокол
№11) поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически и
други обекти.
8. (Предишна т.5, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г., Предишна т. 7, изм.
с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото

заседание на Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г.,
отразено в Протокол №11) пребиваването, извън домовете на лица под 14
години, без придружител-пълнолетно лице, между 21.00 и 06.00 часа, в
периода от 1 октомври до 31 май и между 22.00 и 06.00 часа в периода от 1
юни до 30 септември;
9. (Предишна т.6, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г., Предишна т. 8, изм.
с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото заседание на
Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено в Протокол
№11) посещението на гробищни паркове от лица под 14 години, без
придружител - пълнолетно лице;
10. (Предишна т.7, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г., Предишна
т. 9, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото заседание на
Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено в Протокол
№11) действия и прояви, с които се замърсяват или повреждат улици,
тротоари, площади, паркове, градини, пазари, зелени площи, осветителни
тела, афишни места, декоративни елементи, пътни съоръжения и
принадлежности на уличната, пътната и алейна мрежа /знаци, табели,
ограждения, пейки и други/ или се ограничава достъпа до тях;
11. (Предишна т.8, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г., Предишна
т. 10, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото заседание на
Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено в Протокол
№11) употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други
запалителни материали, паленето на огън и хвърляне на неугасени
предмети на обществени места, улици, паркове и други;
12. (Предишна т.9, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г., Предишна
т. 11, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото заседание на
Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено в Протокол
№11) отсичането или отрязването на общински дървета и клони от тях,
изкореняването и откършването им, без писмено разрешение, издадено от
Община Бургас;
13. (Предишна т.10, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г., Предишна
т. 12, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото заседание на
Общински съвет – Бургас проведено на

24.07.2008г., отразено в Протокол №11) късането и изкореняването
на общински цветя и храсти;
14. (Предишна т.11, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г., Предишна
т. 13, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото заседание на
Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено в Протокол
№11) ловът, търговията и унищожаването на полезен дивеч, диви пойни
птици, събирането на яйцата им и разрушаването на гнезда, повреждането
на хранилките и къщичките в парковете, градини и на други обществени
места;
15. (Предишна т.12, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г., Предишна
т. 14, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото заседание на
Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено в Протокол
№11) повреждането на обяви, реклами, съобщения и други материали,
поставени на определените за целта места; разместването на табелки,
съоръжения и други, поставени на места за общо ползване;
16. (Предишна т.13, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.,
Предишна т. 15, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено
в Протокол №11) вземане на пясък от плажната ивица и от детски
площадки на територията на Община Бургас;
17. (Предишна т.14, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.,
Предишна т. 16, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено
в Протокол №11) продажбата на защитени видове диворастящи цветя;
18. (Предишна т.15, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.,
Предишна т. 17, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено
в Протокол №11) излагане на публични места /заведения и др./ на
защитени животни – както живи, така и препарирани;
19. (Предишна т.16, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.,
Предишна т. 18, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на

единадесетото заседание на Общински съвет – Бургас проведено на
24.07.2008г., отразено в Протокол №11) складирането на груби фуражи по
тротоарите и под електропроводи в населените места;
20. (Предишна т.17, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.,
Предишна т. 19, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено
в Протокол №11) премахването на евакуационни врати, преграждането на
евакуационни коридори и стълбища, складирането на материали или
монтаж на уреди и съоръжения, възпрепятстващи евакуацията;
21. (Предишна т.18, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.,
Предишна т. 20, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено
в Протокол №11) всякакви други действия, с които се възпрепятстват
преминаването на специализирани автомобили за пожарогасителни или
аварийно-спасителни дейности;
22. (Предишна т.19, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.,
Предишна т. 21, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено
в Протокол №11) допускането на деца до обществени места, в които се
представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални
зали или игрални казина;
23. (Нова, приета с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г., Предишна т. 22,
изм. с решение по т. 11 от дневния ред на единадесетото заседание на
Общински съвет – Бургас проведено на 24.07.2008г., отразено в Протокол
№11) тютюнопушенето в сградата на училището и прилежащия му двор.
24. (Нова, приета с решение по т. 16 от дневния ред на тринадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас от 23.10.2008 г.) носенето на
огнестрелно и газово оръжие в заведения, дискотеки, училища и други
обществени сгради – с изключение на охраната на изброените.

Чл. 4. (1) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения
от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на
Закона за вероизповеданията.
(2) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на
надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение
или религиозни събрания места е свободно, доколкото не нарушава други
разпоредби, свързани с опазването на обществения ред.
(3) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на
надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при
спазване изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и
манифестациите.
Чл. 5. Гражданите и организациите, при отваряне на тротоарни,
улични и други видове шахти, се задължават да обезопасяват същите, чрез
ограждане, като поставят и съответната сигнализация.
Чл. 6. Собствениците на сгради и строежи са задължени да ги
поддържат в изискващия се естетичен вид по отношение на фасадите и в
добро състояние, гарантиращи безопасното им ползване, опазване на
околната среда, здравето и живота на хората и тяхното имущество.

ГЛАВА ТРЕТА ТРАНСПОРТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ДВИЖЕНИЕТО
Раздел І – Общи разпоредби
Чл.7. (1) Общинският съвет определя райони, пътища или части от пътища
и зони за паркиране в определени часове на денонощието.
(2) Местата за паркиране по ал.1 се обозначават с пътни знаци, пътна
маркировка и надписи, чрез които се указват условията за паркиране.
(3) Общинският съвет определя такси за паркиране.
Чл.8. (1) Забранява се:
1. (Изм. с решение по т. 11 от дневния ред на деветото заседание на
Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.) паркирането, преминаването и
движението на пътни превозни средства /ППС/ по тротоари, алеи на
паркове и градини, засадени и озеленени площи, пешеходни зони и
дворове на учебни и детски заведения, площадки за отдих и детски
площадки. Допуска се престой и паркиране на пътни

превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху
тротоарите само на определените от общинската администрация места,
успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите или други
препятствия остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на
пешеходци.
2. паркирането по улици и тротоари и зелени площи на отчислени,
изоставени, разкомплектовани ППС на територията на Община Бургас.
Собствениците на такива ППС, след отчисляването на последните, поради
негодност за употреба, са длъжни да ги предават на вторични суровини
или оставят на определените за целта места;
3. ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и други,
поставянето на съоръжения и маркировки (графични, цифрови и други
обозначения) върху същите, без съответното разрешение от Кмета на
Община Бургас или упълномощено от него лице;
4. изместването на пътни съоръжения, ограничаващи преминаването
на ППС по улици, площади и други;
5. (Изм. с решение по т. 2 от дневния ред на тридесет и четвъртото
заседание на Общински съвет – Бургас от 31.03.2006 г.) домуването на
товарни автомобили , автоцистерни, автобуси, строителни машини и
техника по улици, площади и в близост до жилищни сгради. Със заповед
на Кмета на Община Бургас могат да се определят места за домуването
им.;
6. движението на ППС с животинска тяга на територията на град
Бургас. Собственикът на такова ППС е длъжен да го регистрира в
съответното кметство по постоянния си адрес, след съответната
регистрация на животното. Със заповед на Кмета на Община Бургас се
определят лицата, които да водят регистрите на ППС с животинска тяга,
както и реда и условията за регистрацията им. Собствениците на такива
ППС са длъжни да вземат необходимите мерки /поставяне на престилка и
др./ за недопускане замърсявания от животните;
7. в превозните средства на градския пътнически транспорт:
пътуването на лица със замърсено облекло, създаващо неудобство на
пътниците и/или в явно нетрезво състояние; консумирането на храни и
напитки; превозването на строителни материали, леснозапалими,
взривоопасни, токсични и други вещества, обемисти предмети, както и на
животни, застрашаващи живота и здравето на гражданите;
8. провеждането без надлежни разрешения на състезания с
автомобили, мотоциклети и други МПС;
9. (Нова, приета с решение по т. 21 от дневния ред на тринадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас от 23.10.2008 г.)

Движението на товарни автомобили над 12.5 т. от 7.00 ч. до 9.00 ч. в
зоната на града. Алтернативни маршрути за тези автомобили се определят
със заповед на кмета на Община Бургас;
10. (Нова, приета с решение по т. 21 от дневния ред на тринадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас от 23.10.2008 г.) Движението в ЦГЧ
на тежкотоварни строителни машини с повече от 3 моста, с изключение на
бетон-помпи и кранове;
11. (Нова, приета с решение по т. 21 от дневния ред на тринадесетото
заседание на Общински съвет – Бургас от 23.10.2008 г.) Движението в
часовете от 7.00 до 9.00 ч. и от 17.00 до 19.00 ч. на следните видове
автомобили:
- тежкотоварни строителни машини със специални разрешителни за
движение за ЦГЧ;
и движението в часовете от 7.00 до19.00 ч. на следните видове
автомобили:
- автомобили зареждащи търговските обекти в ЦГЧ /карето между
бул. „Демокрация” , бул. „Сан Стефано” и бул. „Мария Луиза”;
- сметосъбиращи машини, извършващи дейността си в ЦГЧ.
12. Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на
пътници по редовните линии на градския транспорт за качване и слизане
на пътници извън района на сигнализираните за тази цел спирки.
13.Спирането и престоят на таксиметрови автомобили по спирките за
обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт и
на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, при което се
създават затруднения за останалите участници в движението.
14.Започването/завършването на курсовете от автобусите за
обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищния и
международен транспорт извън автогарите определени със заповед на
Кмета на Община Бургас
15.Движение на автобусите от междуселищните и международните
автобусни линии на територията на град Бургас до/от автогарите извън
посочения от Община Бургас маршрут.
(2) Изключения от забраните по ал.1 т.1, се допускат срещу пропуск за
автомобили, зареждащи търговски обекти и други обекти със стоки,
продукти и материали, като зареждането се извършва по график определен
със заповед на Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице.
(3) В централната градска част на гр.Бургас, движението и престоя на
ППС, във връзка с извършването на товарно-разтоварни дейности,
обслужващи търговските обекти се извършва в часове, определени със
заповед на Кмета на Община Бургас

Раздел ІІ – Режим на кратковременно платено паркиране на
пътни превозни средства /ППС/

Чл.9 (1) Общинският съвет определя „синя зона” за
кратковременно паркиране на ППС, с допустима максимална маса до 2.5т.
и на микробуси и автобуси до 12 пътнически места в определени часове на
денонощието, на улици и площади публична общинска собственост, в
ЦГЧ, с граници ул.”Христо Ботев”, ул.”Сан Стефано”, от ул.”Христо
Ботев” до бул.”Демокрация”; бул.”Демокрация”, от „Сан Стефано „ и
ул.”Цар Симеон І”; ул.”Цар Симеон І”, от „Демокрация” до бул.”Княз
Александър Банемберг”; до бул.”Княз Александър Батенберг”; ул.”Иван
Вазов”; пл.”Царица Йоана”; паркинга на източния вход на ЖП „Гара”;
паркинга на южния вход на ЖП „Гара”; бул.”Иван Вазов”, от ул.”Цар
Петър”, до ул.”Гладстон”; ул.”Гладстон”, от бул.”Иван Вазов”, до
ул.”Фердинандова”; ул.”Фердинандова”, от ул.”Гладстон” до ул.”Христо
Ботев”
(2) Максималното и минимално времетраене за еднократно
паркиране в ЗКП в работни дни е не по-малко от 30 минути и не повече от
3 часа, в часовия диапазон от 8:00 часа до 18:00 часа.
Чл. 10 (1) Въвеждането в експлоатация на участъци от зоната за
кратковременно паркиране и въвеждането на временни и постоянни
ограничения при паркиране в синя зона, се извършва със заповед на Кмета,
съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми,
приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на
участъци от ЗКП.
(2) Със заповед, кметът може да ограничи временно – за срок
до 3 месеца, частично или цялостно ползването на участъци от „синя
зона”, в случай на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от
частен или обществен характер.
Чл.11 Зоните за кратковременно паркиране се обозначават
допълнително с информационна табела, в която са описани условията на
паркиране –минимално и максимално времетраене за еднократно
паркиране на ППС в синята зона; размера на таксата за паркиране и начина
на заплащането й; принудителните мерки, които се прилагат.
Чл.12 (1) Таксата за кратковременно паркиране се определя от
Общинския съвет. Заплащането на таксата за сините зони се извършва по
следните начини:
т.1 с предварително закупен от водача талон. При паркиране
в ЗКП, върху талона трайно се отбелязва началния момент на паркирането
чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и
минутите, а самия талон в автомобила се поставя на видимо място за
контролиращите паркирането лица.
т.2 с изпращане на SMS на определения за целта номер,
посочен, посочен в информационната табела по чл.11

(2) Освобождават се от заплащане на такса по ал.1 при
изпълнение на служебните им задължения, водачите на автомобили на
спешна медицинска помощ; ДА «Национална сигурност»; Главните и
областните дирекции на МВР; обозначените автомобили на служба
«Военна полиция» към МО; автомобилите на служба «Пожарна и аварийна
безопасност»; автомобили на Община Бургас
Раздел ІІІ – „Режим на платено паркиране на ППС – служебен
абонамент”
Чл.13 (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, в
рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда
режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, за което се заплаща
такса, в размер определен от Общинския съвет.
Чл.14 В границите на синята зона се допуска платено паркиране
„Служебен абонамент, в работни дни и часове от 8:00 до 19:00 часа.
Местата за „Служебен абонамент” се определят от Общинския съвет с
одобряване на схемата по чл.10, ал.1.
Чл.15 (1) За ползване на режим на платено паркиране “Служебен
абонамент” по чл.14 се подават заявления до директора на ОП”Спортни
имоти, паркинги и гаражи”, придружени с удостоверение за вписване в
търговския регистър; удостоверение за липса на задължения към Община
Бургас и нотариален акт за собственост или договор за наем.
(2) След разглеждане на заявленията по ал.1 и при наличие на
свободни места в схемата, по чл. 10 ал.1 лицата, подали заявления,
сключват договори за временно и възмездно ползване на съответните
паркинг места с режим на платено паркиране “Служебен абонамент”, с
кмета на общината или упълномощени със заповед на кмета лица.
Чл.16 Обозначаването на служебните паркоместа се извършва със
съответния пътен знак и по желание с подвижна преносима табела.
Чл.17 Забранено е паркирането на автомобили на места, означени
за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на
местата.
Чл.18 Временно ограничаване на паркирането на местата в режим
„Служебен абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в
Община Бургас мероприятия в работни дни, се допуска със Заповед на
Кмета на Общината.
Чл.19 За подобряване на сигурността на сградите на Апелативен,
Окръжен и Районен съд, Прокуратура, поделенията на Министерството на
вътрешните работи и поделенията на Министерството на отбраната, с
решение на Общински съвет, след охранително обследване на сградите от
компетентните органи се отреждат служебни паркоместа.„

Раздел ІV – „Режим на платено преференциално паркиране на
ППС по постоянен адрес”
Чл.20 (1) На улици и площади – общинска собственост, с въведен
режим за кратковременно платено паркиране “Синя зона”, кметът със
заповед може да въвежда режим на платено преференциално паркиране на
ППС по постоянен адрес на собствениците им.
Чл. 21 (1) Собственици на ППС, респ. лица, ползващи ППС на друго
правно основание, живущи по постоянен адрес на улици или площади с
въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона", имат
право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес по посока
на движението в сектора, ограничен от двете най-близки пресечни улици, а
за живеещите на пешеходни зони - по пресечните улици.
(2) Паркирането по ал. 1 става само с винетен стикер, който
предоставя правото за ползване на режима на платено преференциално
паркиране по постоянен адрес. Винетните стикери задължително съдържат
герба на Община Бургас; холограмен знак; пореден номер; надпис „синя
зона винетен стикер”; условия за паркиране.
(3) Винетния стикер се залепва на видно място на долния ляв ъгъл на
предното
стъкло
на
автомобила,
по
начин,
незатрудняващ
осъществяването на контрол.
(4) Правото по ал. 1 се прилага за 1 /един/ автомобил на жилище.
(5) Винетен стикер не се издава на лица притежаващи място за
паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е
постоянния им адрес или са променяли предназначението на такива
помещения.
Чл. 22 (1) Заявления за издаване на винетен стикер се подават по
образец до директора на ОП„Спортни имоти, паркинги и гаражи”. При
подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и
регистрационен талон на автомобила за удостоверяване на постоянния
адрес и собствеността на автомобила. Към заявлението се прилагат
следните документи:
1. документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност на
автомобила.
2. Удостоверение за липса на задължения на заявителя към Община
Бургас
(2) Винетните стикери се издават в срок до 15 работни дни, след
подаване на необходимите документи и извършена проверка на заявените
обстоятелства от Общинско предприятие “Спортни имоти, паркинги и
гаражи”.
(3) Лицата, желаещи да се възползват от този режим, заплащат
еднократно цена на услугата за една година в размер, определен от
Общинския съвет.

(4) Винетният стикер се предоставя на лицето, подало заявлението,
само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за
платена цена на услугата в определения размер. Към винетния стикер се
прилага указание за ползване.
(5) При недостиг на паркоместа, право на преференциално
паркиране по постоянен адрес с винетни стикери имат първите заели
паркоместата, всички останали паркират по общия ред, спазвайки
правилата в "Синя зона”.
(6) Притежаването на винетен стикер по ал. 3 не отменя съответната
санкция при паркиране на ППС в нарушение на ЗДП и Настоящата
Наредба
Раздел V – „Режим на безплатно паркиране и престой на ППС
управлявани или превозващи лица с увреждания”
Чл.23 (1) На територията на Община Бургас, в рамките на
въведените в експлоатация зони с режим на кратковременно платено
паркиране „Синя зона”, се осигуряват места за безплатно преференциално
паркиране на водачи на ППС с трайно намалена работоспособност,
загубена работоспособност и/или превозващи лица с увреждания. Броят,
разположението и обозначаването на местата за преференциално
паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, е отбелязан в схемата
по чл. 10, ал.1.
(2) Местата за паркиране по ал.1 се обозначават с пътен знак Д21
„Инвалид” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния
символ „Инвалид”.
(3) На преференциално паркиране паркиране по ал.1 подлежат:
1.Лица, които вследствие на увреждането не могат да се
придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати,
външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в
състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на
технически помощни средства и имат трайно оформен функционален
дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният
процент на трайно намалена работоспособност на тези лица /респ.
ограничена възможност за социална адаптация при децата/, следва да е над
50 % /петдесет процента/; Към горната група се приравняват и лицата с
определен процент на трайно намалена работоспособност /респ.
ограничена възможност за социална адаптация при децата/ от над 90 %
/деветдесет процента/, поради сърдечни и белодробни заболявания.;
2.Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен
процент на трайно намалена работоспособност /респ. ограничена

възможност за социална адаптация при децата/ от над 90 %, поради
зрителни заболявания /увреждания/;
Чл.24 (1) На лицата, имащи правата по чл.23, ал.3 се издават карти
за преференциално паркиране.
(2) Картите за преференциално паркиране по ал.1 се издават от
ОП”Спортни имоти паркинги и гаражи”, за срок до 3 години, но не повече
от срока на експертизата на ТЕЛК, НЕЛК, ЦТЕЛК и съдържат следната
задължителна информация:
1. Изображение на международния знак „Инвалид” на плътен син
фон;
2. Трите имена и актуална снимка на правоимащото лице,
притежател на картата,
3. Дата на издаване на картата;
4. Срок на валидност на картата;
5. Номер на картата в регистъра на редовно издадените карти за
преференциално паркиране в „Синя зона”;
(3) Картите се издават в срок от 15 дни, считано от датата на
подаване на искането, придружено с доказателства, удостоверяващи
наличието на съответното заболяване, регистрационен талон на
автомобила и други документи по преценка на заявителя;
(4) При и по време на паркирането в „Синя зона”, притежателят на
картата е длъжен да я постави на видно място в долния десен ъгъл на
предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна, в залепения
на предното стъкло на ППС прозрачен пластмасов джоб, по начин
незатрудняващ осъществяването на контрол;
Чл.25 Служителите на общинското дружество ОП „Спортни имоти,
паркинги и
гаражи” могат да извършват контролни проверки, доколко
преференциалното паркиране е извършено при спазване на нормативните
изисквания, както и да изискват доказателства от водача на съответното
ППС, за това, че е паркирано при и по повод обслужване на лицето
притежател на картата, с която същото ППС е обозначено;
Чл.26 Талоните по чл.12, ал.1 винетните стикери по чл.21 ал. 2,
картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото
на преференциално паркиране по чл. 21 ал.3 се издават, преиздават,
разпространяват, анулират и контролират оперативно от ОП„Спортни
имоти, паркинги и гаражи”.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 27. (1) Забранява се:
1. продажбата и сервирането на спиртни напитки на лица до 18
години;
2. консумацията на спиртни напитки от лица до 18 години;
3.продажбата на тютюневи изделия на лица до 18 години;
4. продажбата и сервирането на алкохол на лица в явно нетрезво
състояние;

5. (Доп. с решение по т. 11 от дневния ред на деветото заседание на
Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.) посещаването на питейни
заведения, дискотеки, интернет клубове и други обществени места от лица
до 18 години между 20.00 и 07.00 часа в периода от 1 септември до 31 май
и между 22.00 и 07.00 часа в периода от 1 юни до 31 август, както и
посещението на сексшоповете от лица до 18 години.;
6. рекламирането и продажбата на алкохол и тютюневи изделия по
време на провеждането на организирани детски и младежки увеселителни
мероприятия;
7. продажбата на открито на месо, риба, яйца, сладкарски
произведения, месни и тестени изделия, закуски и млечни продукти;
8. улични хазартни игри;
9. Забранява се извършването на търговска дейност на открито без
съответното разрешение или извън определените за целта места.
Чл.28. Ръководителите на организациите, търговските дружества и
едноличните търговци се задължават да осигуряват незабавно прибиране
на стоките и всички видове амбалаж, след разтоварването им пред
търговските обекти, заведения за обществено хранене и други.
Чл.29. Собствениците /наемателите, ползвателите/ на развлекателни
заведения са длъжни:
1. Да осигурят охранително-пропускателния режим в заведенията,
съгласувано с органите на МВР.
2. (Доп. с решение по т. 11 от дневния ред на деветото заседание на
Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г.; решение по т. 16 от дневния ред
на тринадесетото заседание на Общински съвет – Бургас от 23.10.2008г.)
Да вземат необходимите мерки и да създадат организацията за
недопускане в заведенията на лица с огнестрелно, газово и друго оръжие
/ножове, боксове, бухалки и т.н./ включително като оборудват заведенията:
дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-казина, бар-вариете, нощни
барове с и без програма, с нощен режим на работа, с необходимите
технически средства за откриване на хладно и огнестрелно оръжие, като:
камери, паникбутони, детектори за метал и създадат предпоставки за
безопасното им функциониране.
3. При инцидент незабавно да уведомяват органите на МВР.
4. Да поставят на видно за клиентите място информация за максимален
капацитет на обекта при започване на търговска дейност.

Чл.30. (1) Работното време на търговските обекти се определя от
собственика, наемателя или ползвателя, съгласувано с Община Бургас и
РДВР.
(2) Съгласуването по ал.1 за работното време след 22.00 часа се
извършва след представянето на протокол от акредитирана лаборатория,
удостоверяващ спазването на хигиенните норми за пределно допустимите
нива на шума и направените оценки за риска на работните места от
служба по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни
условия на труд.
(3) Съгласуващите органи могат едностранно да променят работното
време при установяване на повече от две нарушения за период от 12
месеца.
Чл.31. Търговците са длъжни да държат в търговските обекти всички
документи, удостоверяващи правомерното ползване и функциониране на
обекта /документ за собственост или договор за наем, за съдебна и
данъчна регистрация, съгласувано работно време и други/, които са
длъжни да представят при поискване от контролните органи по тази
наредба.

ГЛАВА ПЕТА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ
Чл.32. Забранява се:
1. отглеждането на селскостопански и диви животни, птици и пчелни
семейства в гр. Бургас;
2. пашата и свободното пускане на животни в границите на населените
места, намиращи се на територията на Община Бургас;
3. отглеждането на животни в районите на охранителни и вододайни зони
за питейна вода;
4. организирането и провеждането на борби с кучета и други животни или
провеждане на състезания без съответното разрешение.
Чл. 33. (1) Разхождането на животни в дворовете на учебните и
детските заведения, спортните зали и площадки, стадионите, охраняемата
плажна ивица, тревни площи на районните паркове и градини.

(2) Разхождането на кучета, извън забранените места, може да става
само с каишки, а за кучетата средни и едри породи - и с намордник, като
при поискване от контролните органи по тази наредба, собственикът се
задължава да представя имунизационния паспорт на кучето. Собственикът
на кучето е длъжен да отстранява замърсяванията, причинени от
животното.

ГЛАВА ШЕСТА САНКЦИИ И КОНТРОЛ
Раздел І – „Общи разпоредби”
Чл. 34. (1) (Изм. с решение по т. 13 от дневния ред на тридесет и
деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 29.09.2006 г.) На
физическите лица, извършили или допуснали извършване на нарушение на
разпоредбите на тази наредба, се налага глоба, в размер до 5000 лева, а на
едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в
размер до 50000 лева., с изключение на разпоредбите на Раздел ІІ –
„Санкции и контрол в зони за кратковременно паркиране”.
(2) При повторно нарушение може да се налага и временно лишаване
от правото да се упражнява професията или дейността.
Чл. 35. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
(2) (Изм. с решение по т. 13 от дневния ред на тридесет и деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 29.09.2006 г. , Изм. с решение по
т. 11 от дневния ред на деветото заседание на Общински съвет – Бургас от
22.05.2008 г.) Наказателните постановления се издават от Кмета на
Общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от
служители от Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и
сигурност” при Община Бургас, Зонално жандармерийско поделение –
гр.Бургас, Областна дирекция „Полиция” – гр.Бургас, Областна дирекция
„Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението” – гр.Бургас, в
рамките на тяхната компетентност, както и от други длъжностни лица от
общинската администрация, определени със заповед на Кмета на
Общината.

(3) (Нова. приета с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.) Възлага контрола и
координацията на всички институции, работещи по спазване на Наредбата
за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, на
Комисията по обществен ред и сигурност, създадена като обществен и
междуинституционален орган в изпълнение на националната стратегия за
противодействие на престъпността и работеща на територията на Бургас.

(4) (Нова. приета с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.) На всеки три
месеца Комисията информира Общинския съвет за предприетите действия
при прилагане на настоящата Наредба.

Раздел ІІ „Контрол и санкции в зони с режим на
кратковременно платено паркиране”
Чл.36. Контролът по спазването на правилата за паркиране в зони с
режим на кратковременно платено паркиране, както и дейността по
принудително преместване и задържане на неправилно паркирани ППС в
такива зони, се осъществява от лица, определени с писмена заповед на
кмета на общината.
Чл.37. (1) За спазване на установените правила за паркиране в
Глава Трета раздели II, III, IV, V, могат да се прилагат следните
принудителни административни мерки:
1. Принудително задържане на пътното превозно средство, чрез
използването на техническо средство („скоба”);
2. Принудително преместване.
(2) Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез
принудително преместване, при изпълнение на служебни задължения
автомобили по чл.12, ал.2.
Чл.38. (1) Техническо средство за принудително задържане на
пътното превозно средство („скоба”), паркирано в зона за кратковременно
паркиране се използва, когато не е заплатена дължимата такса по чл.12,
ал.1.
(2) Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва
да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.
(3)На предното стъкло на автомобила се поставя съобщение за
водача, че автомобилът е блокиран с указания за реда за освобождаването
му.
(4)Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и
от други лица, освен от упълномощените за това.
Чл.39. (1) При престояване на блокиран със скоба автомобил,
паркиран в „синя зона” повече от времето, указано на пътния знак, той
може да бъде принудително преместен от мястото на паркирането по реда
на чл.168 от ЗДП, като водачът или собственикът на автомобила, освен
разноските по блокирането, заплаща и разноските по отстраняването,
транспортирането и паркирането.
(2) Размерът на стойността, по поставяне и сваляне на
техническото средство („скоба”) е фиксиран и се определя от Общинския
съвет.

Чл.40 Собственикът или този, на когото е предоставено ППС
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.

Раздел ІІІ - „ Административно-наказателни разпоредби в
зони за паркиране”
Чл. 41. (1)За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл
срок на валидност карта за преференциално паркиране или винетен стикер,
на извършителя се налага глоба в размер от 50 /петдесет/ до 100 /сто лева/
лева, като картата/стикер се изземва и перфорира от контрольора,
установил нарушението.
(2)За използване на неиздадена по съответния ред,
недействителна карта или винетен стикер за преференциално паркиране,
на извършителя се налага глоба в размер от 500 /петстотин/ лева, като
картата/стикера се изземва от контрольора, установил нарушението. В този
случай се уведомява и районното полицейско управление.
Чл.42 (1) За частично или цялостно повреждане или
нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго,
регламентирано поставено по съответния ред съоръжение за вертикална
пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 50
/петдесет/ до 300 /триста/ лева.
(2) За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на
хоризонтална пътна маркировка на извършителите се налагат глоби в
размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.
(3) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран
демонтаж на монтирано по съответния ред анти-паркинг съоръжение на
извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/
лева.
(4) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран
демонтаж на монтирана по съответния ред светофарна уредба на
извършителите се налагат глоби в размер от 100 /сто/ до 500 /петстотин/
лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. По смисъла на тази наредба "обществен ред" е установеният с
нормативни актове ред, който осигурява нормално спокойствие и
възможност да се упражняват съответните граждански права.
2. ( Нова приета с решение по т. 11 от дневния ред на деветото заседание
на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.) По смисъла на тази наредба
„хладните оръжия" са предмети, пригодени за лесно извършване на
физическо разкъсване на твърди тела и предназначени за лична отбрана
или нападение.
3. (Нова приета с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.) По смисъла на тази
наредба „действия нарушаващи моралните норми" са употреба на
ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред
повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към
органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или
други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и
спокойствие.
4. (Предишна т.2, изм с решение по т. 11 от дневния ред на деветото
заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.) “Повторно“ е
нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на
наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по
вид нарушение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящата Наредба се приема на основание чл.22 от ЗМСМА и отменя
действащата Наредба за опазване на обществения ред на

територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас на
18.02.2000 г., изм. с решения на Общински съвет – Бургас от 10.04.2002 г.
2. Изискването за съгласуване по чл.12 ал. 2 от тази Наредба влиза в сила
от 01.07.2005 г.
3. Наредбата е приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5,
Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на
Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34 от 31.03.2006 г.; по т. 13,
Протокол № 39 от 29.09.2006 г.; по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.;
по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13
от 23. 10. 2008г.

