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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 162 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 10/31.07.2020 г. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 93 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № 174 от 09.06.2020 г. 

след проведено явно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 

осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 

Община Две могили, област Русе, както следва: 

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения: 

1. Изменя се т. 1 и добива следния вид: „Високото говорене, пеене, свирене, музикално 

озвучаване, машинно рязане на дърва, извършването на шум по време на строителството и 

създаването по какъвто и да е начин на шум на обществени места, в непосредствена близост до 

жилищата на гражданите, в обществения транспорт и други места през времето от 23,00 часа 

до 08,00 часа, а за жилищните зони и от 14.00 часа до 16,00 часа след обяд.” 

2. Изменя се т. 9 и добива следния вид: „Ползването на наркотични вещества, като се 

задължават органите на МВР да упражняват контрол в полунощните и нощните заведения, 

училищата и другите обществени места” 

 3. Изменя се т. 16 и добива следния вид: „Провеждането на сватбени, семейни и други 

частни събирания на места, общинска собственост в това число тротоари, площади, улици, 

междужилищни пространства, градини, паркове и други территории, както и в открити частни 

имоти, освен след разрешение от кмета на общината или упълномощено от него лице за град 

Две могили или от кметовете на кметства и кметските наместници за останалите населении 

места. Заявлението се подава в писмен вид най-малко 24 часа преди провеждане на събитието. 

Разрешава се провеждане на събитието извън часовете от 24.00 часа до 08.00 и от 14,00 до 

16,00 часа. Копие от заявлението и разрешението кмета на общината изпраща до органите на 

МВР.” 

§ 2. Отменя се чл. 4а 



§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения: 

В т. 3 след думите „….вътрешно-кварталните пространства” се добавя текста ”….зелени 

площи и други площи за обществено ползване” 

Създава се нова т. 6 „Палене на открит огън за приготвяне на зимнина на открито върху 

тротоари, зелени площи и други площи за обществено ползване” 

Създава се нова т. 7 „Забранява се палене на открит огън за изгаряне на отпадъци в 

частни домове.” 

§ 4 В чл. 10 се правят следните изменения: 

1. Изменя се т. 2 и добива следния вид: „Паркирането на пътни превозни средства и 

моторни превозни средства върху тротоари, зелени площи, алеи и паркове, освен 

случаите посочени в Закона за движение на пътищата.” 

2. Допълва се т. 3 и добива следния вид: „Домуването на товарни автомобили – 

автобуси, ремаркета и земеделски инвентар върху тротоари, площади, зелени площи и други 

площи за обществено ползване”. 

§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:  

В ал. 2 текста:  

След думите „….обществена организация…” се добавя текста „…..най-малко 48 часа 

преди началото на събитието”. 

В ал. 3 след думите „….Кмета на Община Две могили” се добавя текста „най-малко 72 

часа, а в неотложни случаи два дни преди събитието” 

В ал. 4 думите „органите на полицията” се заличават и се добавят думите „органите на 

МВР” 

§ 6. В чл. 13 се прави следното допълнение:  

Ал. 2, след думите „…движението й” се добавя текста”….целта и времето на 

провеждане” 

§ 7. Създава се нов чл. 33б: 

„Забранява се паленето на сухи треви и отпадъци на територията на обектите в 

урбанизираните, земеделските (ниви, овощни и зеленчукови градини, лоза, ливади и други), 

горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване (пасища, 

поляни, скатове, дерета, оврази и други)” 

§ 8. В чл. 40 се изменя и добива следния вид: 

Ал. 1 се изменя и добива следния вид: „Нарушителите на тази Наредба се наказват 

съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА, като име се налага глоба в размер, както следва: 

 1. За нарушения на чл. 4, т.1 и т.16 се налага глоба в размер от 250.00 до 500.00 лева за 

физическите лица и имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в 

размер от 1500.00 до 3000.00 лева. При повторно нарушение на физическите се налага глоба в 

размер от 500.00 до 1000.00 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци 

имуществена санкция в размер от 3000.00 до 6000.00 лева” 

 2. За нарушения на чл. 4, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 17 се налага глоба в 

размер от 50.00 до 250.00 лева.  

 3. За нарушения по чл. 5, чл. 8, чл. 10, т. 4, 5, и 6, се налага глоба в размер от 100.00 до 

1700.00 лева 

4. За нарушения по чл. 10, т. 1, 2, 8 и 9, по чл. 21, чл.22, чл. 25 и чл. 26 се налага глоба в 

размер от 100.00 до 1700.00 лева 

5. За нарушения по чл. 30, чл. 32, т.1, 2, 3, се налага глоба в размер от 50.00 до 250.00 

лева 

6. За нарушение по чл. 32, т. 4, 5, 6 и 7 се налага глоба в размер от 100. 00 до 1500.00 

лева 



7. За нарушение по чл. 33а се налага глоба в размер от 100.00 до 1500.00 лева за 

физически лица и имуществена санкция за еднолични търговци и юридически лица в размер 

от 500.00 до 2500.00 лева 

8. За нарушения на чл. 33б се налага глоба в размер от 150.00 до 1000.00 лева, а за 

едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 200.00 до 

2000.00 лева 

9. За нарушения по чл. 35 се налага глоба в размер от 50.00 до 500.00 лева 

§ 9 В чл. 41 се правят следните изменения: 

Изменя се ал. 1 и добива следния вид: „Актовете за установяване на административни 

нарушения по тази Наредба се съставят от кметовете на кметства и кметските наместници, 

органите на МВР и други длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Две 

могили” 

 § 10 В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения: 

 1. Създава се нова т. 7 „Домуване на превозни средства” е паркиране на превозно 

средство за продължителен и значителен период от време, включително и през тъмната част от 

денонощието” 

 § 11. Заключителна разпоредба:  

1. Разпоредбите на § 1 - § 11 влизат в сила от 31.07.2020 г. 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         (п ) 

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


