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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.БРЕЗНИК 

 

 

 

                                                  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От   Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред 

 

гр.Брезник, 12.05.2016г. 

 

 

 

 

Относно: изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на 

общественият ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на 

община Брезник въз основа на чл.21 , ал.2 от ЗМСМА. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ , 

 

Предлагаме на вашето внимание предложенията на г -н Георги Мирчев – началник на РУ 

гр.Брезник, представител на Община Брезник, г-жа Иванка Михайлова-главен специалист по 

горско и селско стопанство, Г-н Иван Тинков председател на Постоянна комисия по 

нормативна уредба, законност и обществен ред 

 и г-ца Ивелина Крумова-член на Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и 

обществен ред относно: изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на 

общественият ред,чистотата,организацията и безопасността на движението на територията на 

община Брезник въз основа на чл.21, ал.2 от ЗМСМА. 

 

 
МОЛИМ ДА ПРИЕМЕТЕ ТАКА НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,КАКТО СЛЕДВА: 

 

 

1. По предложение на Г-н Иван Тинков да се направи промяна в чл.2. В сега действащата 

наредба чл.2 гласи: Разпоредбите на настоящата наредба,както и издадените във връзка с 

прилагането й заповеди на Кмета на Общината и кмет на кметство Ноевци, са задължителни.  

 

С направеното предложение  чл.2 да се чете: Разпоредбите на настоящата наредба,както и 

издадените във връзка с прилагането й заповеди на Кмета на Общината и кметове на кметства, са 

задължителни. 

 

Същото предложение се направи и за чл.4, чл.7, чл.42 т.1 и т.10, чл.49 т.1, чл.58 в които 

изразът „кмет на кметство Ноевци”да се замени с „кметове на кметства”. 

В сега действащата наредба чл.58 изречение второ гласи: наказателните постановления се 

издават от кмета на общината или от негов заместник, както и от кмета на кметство Ноевци.  

 

С направеното предложение  чл. 58 изречение второ да се чете: наказателните 

постановления се издават от кмета на общината или от изрично упълномощени от него лица, 

както и от кметове на кметства.Тази промяна следва да се направи и в по-горе упоменатите 

членове. 

2. По предложение представител на Община Брезник-Г-жа Иванка Михайлова-главен 

специалист по горско и селско стопанство да се направи промяна в чл.3 т.11 и да се създаде 
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т.11а към чл.3 от Наредба №1 за осигуряване и поддържане на общественият ред, чистотата, 

организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник.  

 

В сега действащата наредба се забранява: влизането, преминаването или пускането на 

животни през селскостопанските земи с посеви, цветни или трайни насаждения, без да има право. 

 

С направеното предложение  чл.3 т.11 да се чете: влизането, преминаването или пускането 

на животни през дворни места, селскостопанските земи с посеви, цветни или трайни насаждения, 

без да има право. 

 

т.11а да се чете: влизането и преминаването на МПС през земеделски земи-ниви, ливади и 

пасища, без да има право. 

 

3. По предложение на Г-н Иван Тинков да се направи промяна в чл.5,чл.58 

В сега действащата наредба в  чл.5 и чл. 58 израза Районно управление „Полиция ”-

Брезник да отпадне думата „Полиция” и да се чете: Районно управление - Брезник. 

 

 4. По предложение на г-ца Ивелина Крумова, към съществуващият член 5 да се 

добавят следните точки: 

 

т.1 В молбата за провеждане на събрание, обществена проява се посочват: имената на 

организатора, ЕГН, адрес и телефон за връзка, целта, мястото, времето за провеждане, 

предполагаемият брой на участниците. 

 

т.2 Разрешението за провеждане на спортни и културни масови прояви на общински площи 

се дава от кмета на общината, кметове на кметства след съгласуване с органите на РУ-Брезник, 

която отменя член 7. 

 

 

т.3 Организаторите на масови прояви са длъжни да осигурят спазването на общественият ред 

при провеждането им, чистотата на площите след края на съответната проява, както и опазването 

на имота, собственост на общината. 

 

 5. Предложение на г-ца Ивелина Крумова чл.7  отпада  

 

 6. Предложение на г-ца Ивелина Крумова -чл.11 да се допълни и да се чете: 

„Забранява се поставянето на павилиони,сергии,каравани и други временни обекти за 

търговия и битово обслужване и извършване на търговска дейност,извън места посочени в 

схемата на Община Брезник, без необходимите разрешителни за ползване на общински терени за 

извършване на търговска дейност на открито или без необходимите разрешителни от Агенция по 

храните.” 
 

 7. Предложение на г-ца Ивелина Крумова Към съществуващият чл.60 да се промени 

ал.2 и да се чете: 

     „При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, упълномощените контролни 

органи упоменати в чл.58 могат да налагат на място наказание глоба от 15 лв. срещу фиш 

съгласно разпоредбата на чл.39 ал.2 от ЗАНН. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже 

да заплати глобата му се съставя акт.” 

 

8.Предложение на г-ца Ивелина Крумова -към чл.60 да се добави нова алинея 3,която 

да се чете: ”Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от 

наказващият орган съобразно тежестта на извършеното нарушение и с разпоредбите на тази 

наредба в границите на наказанието,предвидени за извършеното нарушение”. 
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9. По предложение на г-н Георги Мирчев – началник на РУ гр.Брезник да се направи 

промяна в чл.42 т.7 от Наредба №1 за осигуряване и поддържане на общественият 

ред,чистотата,организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник. 

 

В сега действащата наредба се забранява повреждането, окастрянето или изкореняването на 

дървета, храсти и др. растителност без предоставено разрешение от кмета на общината. 

 

С направеното предложение  чл.42 т.7 да се чете: повреждането, окастрянето, 

изкореняването, отсичане или извозване на дървета, храсти и др. растителност извън горски фонд 

без предоставено разрешение от Кмета на общината или упълномощени от него длъжностни 

лица. 

 

10. По предложение на г-н Георги Мирчев – началник на РУ гр.Брезник да се направи 

промяна в чл.42 т.11 от Наредба №1 за осигуряване и поддържане на общественият ред, 

чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник.  

  

Сега действащата наредба гласи: паркирането и преминаването на моторни превозни 

средства в зелени площи и тротоари. 

 

С направеното предложение  чл.42 т.11 да се чете: паркирането или преминаването на 

моторни превозни средства в зелени площи и тротоари. 

 

11. По предложение на -н Георги Мирчев – началник на РУ гр.Брезник да се направи 

промяна в чл.42 т.11 от Наредба №1 за осигуряване и поддържане на общественият ред, 

чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник 

като се добави т.11 а и 11 б: 

 

   11 а: 

    (1).Паркирането в извън разрешените за целта места или в нарушение на раздел 19 от 

Закона за движение по пътищата. 

   (2).Паркирането на тротоарите,улиците и площадите и в откритите обществени паркинги 

на превозните средства, които са негодни за движение, разкомплектовани или със значителни 

повреди, както и на снети от отчет превозни средства. 

 

   11 б: 

   (1)Длъжностни лица определени от кмета на общината със съдействието на полицията, 

установяват собствениците на превозните средства,паркирани в нарушение на забраните по т. 11 

А и независимо от наложеното им административно наказание връчват предписание за 

преместване на превозното средство в 14-дневен срок. 

 

   (2) При неизпълнение на предписанието, въз основа на констативен акт, длъжностните 

лица по предходната алинея издават заповед за вдигане на превозното средство. 

 

   (3) Заповедта на длъжностни лица по ал.1 се изпълнява от специализираните служби при 

Общината за сметка на собственика. 

 

12. Предложения за допълнение към общинска наредба от Началника на  РСПБЗН,  г-н 

Чавдар Асенов 

По направените предложения, от постоянната комисия по нормативна уредба, 

законност и обществен ред се предлага създаването на нова глава VI с наименование 

„Противопожарна и аварийна безопасност“ със следните текстове: 

 

чл.45а /1/Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха 

растителност и други растителни отпадъци. 
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 /2/Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печки с твърдо гориво се събират на 

определени пожарообезопасени места и се отстраняват. 

/3/Пътищата за противопожарни цели се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен 

достъп до обектите и водоизточниците.  

Чл.45б В сградите и помещенията не се разрешава 

т.1.Складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго 

предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от продукти с 

класове по реакция на огън от В до F. 

т.2.Използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-

ниско от нивото на околния терен. 

т.3.Нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздуховоди и 

комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им. 

т.4.Използване сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно 

установените изисквания за безопасност при пожар. 

Чл.45в/1/Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се 

проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност. 

т.1.Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на 

отоплителния период и периодично при необходимост като се вземат мерки за ПБ. 

т.2.Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, се осигуряват с 

негорими мастни филтри /мазниноуловители/, които се почистват периодично съгласно 

инструкциите на производителите 

/2/.При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и 

съоръжения не се разрешава: 

т.1.Употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване 

т.2.Използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи 

т.3.Принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните 

въздуховоди 

чл.45г./1/Повторното запалване на печки с течно гориво преди те да са се охладили, не се 

разрешава: 

т.1.Съвместното съхраняване на съдове с ГТ, ЛЗТ или ГТ в едно помещение със съдове за 

кислород или въздух 

т.2.Изливане на ЛЗТ и ГТ в канализационната система  

т.3Извършване на товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ и ГГ без осигурено заземяване на 

транспортните средства 

/2/ На територията на автоснабдителни станции от подклас на функционална пожарна 

опасност Ф5.3 /бензиностанции, газоснабдителни станции за пропан-бутан, газоснабдителни 

станции за природен газ, комплексни автоснабдителни станции/ не се разрешава: 

т.1. Пълненето на битови и туристически бутилки от колонките за зареждане на автомобилни 

газови уредби 

т.2. Пълненето на съдове, които не са предназначени за съхранение на ЛЗТ и ГТ 

т.3. Паркирането на МПС  за зареждане с ЛЗТ и ГТ, ГГ  

т.4. Извършването на ремонтни дейности на пътни превозни средства извън изградените и 

предназначени за това места 

т.5. Използването на открит огън 

т.6. Паркирането на МПС извън изградените и предназначени за целта места на разстояние 

по-малко от 5 м. От резервоарите, отдушните тръби, бутилковата група за природен газ, 

пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, изпускателните тръби от предпазната 

арматура, колонките за зареждане на МПС и съоръженията за пълнене на резервоарите. 
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т.7. Спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, 

материали и съоръжения на разстояние, по- малко от 5 м. Преди и след пожарните хидранти и 

подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене. 

Досега действащата Глава VI става глава  VII от настоящата наредба. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:  

 

 Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред 

 

Иван Тинков:       ………………. 

/председател/        /подпис/ 

 

 

Янка Хранова:       ……………….. 

/зам.председател/       /подпис/ 

 

 

Ивелина Крумова:      ……………….. 

/протоколчик/        /подпис/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

Иван Ставрев:       ……………….. 

          /подпис/   

    

Катя Йорданова:      ……………….. 

          /подпис/ 

 

Йорданка Ушашка:      ……………….. 

          /подпис/ 

 

Добринка Дойчева:       ………………. 

          /подпис/ 

              

       

 

 

 
 


