НАРЕДБА № 2
за поддържане и опазване на обществения ред в
Община Поморие
Чл.1.(1) Тази Наредба урежда обществените отношения на територията на
Община Поморие за осигуряване:
1.Поддържане на естетичния вид на населените места;
2.Спокойствието и почивката на гражданите;
3.Обществения ред;
4.Реда за използване на тротоарната площ и уличните платна за строителни
търговски нужди;
5.Безопасността на движението и реда за паркиране на МПС;
6.Ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания при отглеждането на
животни и птици;
7.Опазването на селскостопанските земи, мерите, горите и водите на
територията на Общината;
8.Провеждане на събрание, митинги и манифестации;
9.Контрола и наказанията.
(2) Наредбата има действие и е задължителна за:
1.Всички физически лица, постоянно живеещи или временно пребиваващи
на територията на общината;
2.Собственици, наематели и обитатели на жилищни сгради и сгради от
многофункционален тип;
3.Ръководства на фирми, предприятия, учреждения, организации и лица,
развиващи търговска и/или други видове дейност.
(3) Наредбата определя правомощията на администрацията на Община
Поморие и задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с
осъществяването на дейността и целите по ал.(1), както и правомощията на
общинската администрация и други задължени институции за констатиране и
санкциониране на нарушенията.
РАЗДЕЛ I. ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧНИЯ ВИД НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Чл.2.Поддържането на чистотата и приветливия вид на населените места
кметовете възлагат на:
1.Ръководителите на фирми, учреждения и организации;
2.Собствениците и наемателите и арендаторите на сгради жилища магазини
и заведения за хранене;
3.Собствениците и водачите на МПС за опазване чистотата на уличните
платна и площадките за паркиране.
Чл.3.Задължават се ръководителите на търговски дружества, фирми,
организации и едноличните търговци след изтичане на работния ден да
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организират почистването пред магазините, павилионите и откритите щандове.
Нарушителите, замърсяващи и непочистили терена около обекта се наказват с
глоба.
Чл.4.Отговорниците на магазини, офиси, павилиони, открити щандове и
други подвижни съоръжения се задължават да поставят на видно място табелка с
трите имена, точния адрес и фирмата, от чието име упражняват тази дейност,
както и да носят фирмено решение и разрешително за извършване на услуги.
Чл.5./изм. с Решение № 647/21.06.2013г/. Забранява се разполагането и
съхранението на стоки, амбалаж, каси и други подобни материали за разносна и
временна търговия по улици, тротоари, зелени площи и площадки да отдих и
игри, без писмено разрешение от общинската администрация и/или съгласувано с
ОП „СУОИ”. Нарушителите се наказват с глоба.
Чл.6. На обществени места - улици, тротоари, градини, паркове, площади и
други предназначени за общо ползване се забранява:
1.Разполагане на стоки и амбалаж.
2.Изливане и отвеждане на отпадни води, включително от басейни и
домашни водохранилища освен в канализацията или септични ями, отговарящи
на санитарно - хигиенните изисквания.
3. /изм. с Решение № 647/21.06.2013г/. Изхвърлянето на отпадъци от строителен и
битов характер, освен на определените за това места.
4.Изхвърлянето в кофи, кошчета и контейнери за смет на избухливи
вещества, строителни отпадъци, твърди и обемни предмети, които могат да
повредят сметосъбирачните машини;
5. Изгарянето на смет по улиците, парковете, градините, кофите, кошчетата
и контейнерите.
6. Разлепването на некролози, освен на входа на жилището и на
определените за това места;
7. Разлепването на рекламни материали, обяви, афиши и др., освен на
определените за това места.
Нарушителите се наказват с глоба и почистват разлепените материали или
заплащат разходите за премахването им от службата по чистотата.
8. /нова с Решение № 647/21.06.2013г/. Забранява се паркирането/поставянето
поставянето на плавателни съдове с лош външен вид, които са разкомплектовани
неугледно със значителни повреди или които не са регистрирани в Регистър на
плавателните съдове, по тротоарите, улиците, откритите улични паркинги и на
други обществени места.
Чл.6а. /нов с Решение № 1483/30.07.2015г./ Забранява се рисуването на графити,
знаци, фигури, рисунки по жилищни, обществени сгради, паметници на културата
и др. Нарушителите се наказват с глоба по чл.35 от настоящата наредба.
Чл 7. Всички надписи на улици, площади, текстове на обяви и реклами се
изписват на български език, след което могат да бъдат изписани и на латиница.
Нарушителите се наказват с глоба.
Чл.8.(1) Забранява се паркирането на МПС на растояние по-малко от 5м от
контейнерите за отпадъци, с което се затруднява тяхното извозване.
(2) Забранява се движението на коли с животинска тяга без обозначен
номер и без поставена подопашна престилка на животните.
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Нарушителите се наказват с глоба.
Чл.9. /изм. с Решение № 647/21.06.2013г/. Забранява се набирането на финансови
средства посредством дарения или продажба на картички и билети от физически,
юридически лица или сдружения регистрирани по ЗЮЛНЦ без писмено
разрешение на Кмета на Община Поморие.
Чл.10. Забранява се поставянето на гаражи, павилиони, открити щандове,
панаирни съоръжения, и други
без писмено разрешение от общинската
администрация и/или съгласувано с ОП “СПОПТ”. Нарушителите се наказват с
глоба и премахване на съоръжението, като разходите са тяхна сметка.
РАЗДЕЛ II. ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО И ПОЧИВКАТА
НА ГРАЖДАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНАТА
Чл.11. (1) /изм. с Решение № 1482/30.07.2015г./ Забранява се нарушаването на
почивката на гражданите, предизвикано от превозни средства, звукови сигнали,
музика и висок говор, товарно-разтоварни дейности и други, свързани с
наднормен шум по улиците, площадите и в сградите за времето от 14,00 до 16,00
часа /зимен и летен сезон/ и от 22,30 до 7,00 часа зимен сезон /м.октомврим.април/ и от 23.00 до 7.00 часа летен сезон /м.май-м.септември/. Нарушителите
се наказват с глоба.
(2) /изм. с Решение № 1482/30.07.2015г./ Забранява се извършването на
производствена дейност, занаятчийски услуги, дейности от стопански и битов
характер и всякакви други дейности в жилищни сгради и в близост до тях,
предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на
живущите граждани в часовете: от 14, 00 до 16,00 часа и от 22,00 до 7,00 часа в
работни дни и от 13,00 до 16,00 и от 23,00 до 8,00 часа в почивни и празнични
дни.
(3) /нова с Решение № 447/08.02.2013г./ Изключение правят всички строителни
процеси в дните от понеделник до петък всяка седмица до влизане в сила на
забраната за строителство през летния сезон. През почивните дни събота, неделя,
национални празници или празници от местно значение обявени със Заповед на
Кмета на Община Поморие, тези процеси трябва да бъдат съобразени със
забраните в ал.1 и ал.2 на чл.11. Забраната важи за текущи ремонти в обекти
въведени вече в експлоатация.
(4) /изм. с Решение № 1482/30.07.2015г./ Забранява се в заведения за хранене и
развлечения, намиращи се в близост до жилищни сгради, хотели и места за
настаняване да се използват оркестри,озвучителни и/или музикални уредби извън
оказаните по-гори часове за почивка, ако шумът от тяхното използване не е
ограничен в помещения с необходимата шумоизолация. Собствениците,
наемателите или ползвателите на такива обекти са длъжни да притежават
документ удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими
нива на шума, документ за направени оценка за риска на работните места от
служба за трудова медицина, документ удостоверяващ направена щумоизолация
на обекта и урегулираната озвучителна техника. Нарушителите физически лица се
наказват с глоба в размер от 500 (петстотин) до 1000 (хиляда) лева, а на
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еднолични търговци и юридически лица се налагат имуществени санкции в
размер от 1000 (хиляда) лева до 3000 (три хиляди) лева.
(5) /нова с Решение № 1482/30.07.2015г./ При повторно нарушение на ал. 4,
нарушителите физически лица се наказват с глоба в размер от 2000 (две хиляди)
лева до 6000 (шест хиляди) лева, а за еднолични търговци и юридически лица се
налагат имуществени санкции от 4000(четири хиляди) лева до 10 000 (десет
хиляди) лева и с временно лишаване от правото да упражняват дадена професия
или дейност.
(6) /нова с Решение № 1482/30.07.2015г./ Не се допуска озвучаването на открити
площи на заведения за хранене и развлечения разположени в жилищни зони и
курорти за времето между 23,00 и 7,00 часа. Нарушителите физически лица се
наказват с глоба в размер от 500 (петстотин) до 1000 (хиляда) лева, а на
еднолични търговци и юридически лица се налагат имуществени санкции в
размер от 1000 (хиляда) лева до 3000 (три хиляди) лева.
(7) /нова с Решение № 1482/30.07.2015г./ При повторно нарушение на ал. 6,
нарушителите физически лица се наказват с глоба в размер от 2000 (две хиляди)
лева до 6000 (шест хиляди) лева, а за еднолични търговци и юридически лица се
налагат имуществени санкции от 4000 (четири хиляди) лева до 10 000 (десет
хиляди) лева и с временно лишаване от правото да упражняват дадена професия
или дейност.
(8) /нова с Решение № 1482/30.07.2015г./ Не се допуска работа и зареждане на
обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни
жилищни сгради във времето между 23,00 и 7,00 часа. Нарушителите се наказват
с глоба.
(9) /нова с Решение № 1482/30.07.2015г./ Кметът на общината или упълномощени
от него длъжностни лица от общинската администрация упражняват контрол за
спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на
шума, излъчван по време на строителство, упражняват контрол за спазване
изискванията на закона за защита от шума в околната среда в тихите зони и
урбанизираните територии. При необходимост от извършване на измерване
нивото на шума контролът се осъществява съвместно с регионалните органи на
Министерство на здравеопазването.
РАЗДЕЛ ІII. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл.12. Забранява се непристойното поведение и хулигански прояви на
обществени места, в търговски заведения и в превозните средства от масовия
транспорт.
Чл.12а. Забранява се на собствениците на нощни увеселителни заведения,
ресторанти, барове, интернет-клубове и др.обществени места да допускат лица
под 18 годишна възраст без придружител – родител или настойник след 22 часа.
Забраната се отнася и за лицата извършващи дейност по охрана, контрол, пропуск
или събиране на такси за вход в изброените търговски обекти.
Чл.12б.Забранява се на лицата посочени в чл.12а да допускат влизането в
съответните обекти на лица, въоръжени с хладно или огнестрелно оръжие, както
и на лица в явно нетрезво състояние.
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Чл.12в. /изм. с Решение № 65/28.01.2016г./ Забранява се пребиваването извън
домовете след 22.00 часа на лица до 18 години без родител или придружител.
Чл.12г./нов с Решение № 1483/30.07.2015г./ Забранява се употребата на
алкохолни напитки, бира и упойващи вещества в паркове, градини и тревни
площи, детски площадки, спортни площадки и дворове на училища и детски
градини. Нарушителите се наказват с глоба по чл.35 от настоящата наредба.
Чл.13.(1) Забранява се без разрешение на кмета /кметството/ поставянето на
рекламни тела, стойки, транспаранти, денонощно светещи реклами и други.
Нарушителите са наказват с глоба и заплащат разходите по премахването на
самоволно поставени реклами.
(2)Забранява се късането, разлепването, повреждането и унищожаването на
поставените с разрешение на кмета на указаните за това места реклами, афиши,
обяви, некролози, съобщеня и др. Нарушителите се наказват с глоба.
(3) /нова с Решение № 1483/30.07.2015г./ Забранява се използването на общински
площи от певци, артисти, художници, улични музиканти и самодейци, с
изключение на случаите, когато дейността им се съобразена с определените за
целта търговски зони и след заплащане на такса според действащите тарифи за
почасово, целодневно, или месечно заплащане съгласно Наредбите на Общински
съвет – Поморие.
Чл.14. /изм. с Решение № 1483/30.07.2015г/. Забранява се повреждането на
обществени чешми, фонтани, автобусни спирки, заслони, осветителни тела,
детски съоръжения за игра, пътни, декоративни настилки, части от тротоари и
други общински и обществени съоръжения. Нарушителите се наказват с глоба по
чл.35 от настоящата наредба.
Чл.14а. /нов с Решение № 1483/30.07.2015г/. Забранява се къпането и влизането
на хора и животни в градските фонтани. Нарушителите се наказват с глоба по
чл.35 от Наредба № 2.
Чл.14б. /нов с Решение № 1483/30.07.2015г/. Забранява се посегателството върху
паметници на културата, паметните и надгробните плочи и тяхното оскверняване.
Нарушителите се наказват с глоба по чл.35 от настоящата наредба.
Чл.15. За опазване на зелените площи и паркове се забранява:
1.Изсичането на клони и дървета, освен с писмено разрешение на Кмета на
Общината.
2.Откъсването на цветя и храстови клонки.
3.Разместване или унищожаване на декоративни елементи и инвентар.
4.Разполагане на маси за консумация или атракционни съоръжения.
5.Косене на общински тревни площи без съответното разрешение.
6.Пашата на животни в общински терени.
Нарушителите по този член се наказват с глоба.
Чл.16. Забранява се паленето на огън на уличните платна, тротоарите,
зелените площи и на необезопасени места около блоковите пространства.На
нарушителите се налага глоба.
Чл.16а./нов с Решение № 410/13.12.2016г./ Собствениците или ползватели на
апартаменти или обекти в жилищни и административни сгради, обществени и
здравни заведения и други, както и фирмите, извършващи монтаж на климатични,
вентилационни или отоплителни инсталации са длъжни да отведат конденза,
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отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в
жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни
заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат
върху стълбища, подходи, тротоари, проходи и други площи за движение на
граждани”.
Размерът на административното наказание за извършване на нарушение по
новосъздадения член от наредба № 2 следва да е в установените в чл. 35, ал. 1, т.
1 от същата граници.
Чл.17. Забранява се добив на пясък от плажната ивица и речните корита,
както и на инертни материали от нерегламентираните или закрити кариери.
Нарушителите се глобяват с глоба.
РАЗДЕЛ ІV. СТРОИТЕЛСТВО
Чл. 18. (1) Забранява се изпълнението на строителни или ремонтни работи,
свързани с прокопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни
настилки, вътрешноквартални пространства, зелени площи и други, без
предварително изготвяне на проекти за временна организация на движението, без
писмено разрешение за прокопаване от Община Поморие и в предвидените
случаи съгласуване с КАТ и експлоатационните дружества на подземната
инфраструктура.
(2) При нарушение по предходната алинея се налага наказание глоба в
размер от 500 лв.
Чл. 19.(1) След получаване на разрешение по предходния член,
изпълнителят на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен
да уведоми органите по пожарна и аварийна безопасност и спешна медицинска
помощ за началото и срока на строителството по съответните улици, по които се
ограничава движението.
(2) При нарушение по предходната алинея се налага наказание глоба в
размер от 100 до 300 лв.
Чл. 20. (1) Изпълнителят на строителни или ремонтни работи е длъжен да
обезопасява направените изкопи, като поставя и поддържа необходимата
съгласувана сигнализация, свързана с временната организация на движението,
през цялото времетраене на строителните и ремонтни работи.
(2) Строителните обекти следва да са обозначени с информационни табели,
които съдържат: разрешение за строеж, строител, лице упражняващо строителен
надзор, наименование на обекта и др.
(3) При нарушение по ал.1 и ал.2 се налага наказание глоба от100 до 500 лв.
Чл. 21. (1) Изпълнителите на строителни или ремонтни работи са длъжни да
възстановят по приета и утвърдена спецификация прокопаните или повредени по
друг начин пътни и тротоарни настилки, площади, зелени площи и други, в срока
указан в разрешението за прокопаване, както и да почистят района за своя сметка.
(2) Да не допускат замърсяване извън строителните обекти, чрез поставяне
на плътни ограждения, чакълиране на подходите, а района около тях почистват и
измиват при необходимост, периодично, за своя сметка.
(3) При нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание
глоба в размер от100 до 500 лв.
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Чл. 22. (1) Части от улични платна и тротоари, както и свободни общински
терени, могат да се ползват временно за строителна площадка с разрешение от
Общината след заплащане на такса за периода на ползването. След приключване
на строителството ползвателите са длъжни да възстановят за своя сметка
предоставените им терени във вида преди началото на строителните работи по
приета и утвърдена спецификация.
(2) В изключителни случаи за целите по ал.1 може да се ползва най-много
половината от уличното платно само след изготвяне на проект за временна
организация на движението, съгласуван с община Поморие и с КАТ при РПУ гр.
Поморие.
(3) При нарушаване на разпоредбите на ал.1 и ал.2 се налага наказание
глоба в размер от 300 до 500 лева.
Чл. 22а. (1) При повреди (аварии) на подземните мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура, попадащи в обхвата на улични и тротоарни платна,
лицата отстраняващи повредата (аварията) са длъжни да предприемат незабавни
мерки за обезопасяване на пешеходното и автомобилно движение, както и да
уведомят Община Поморие, КАТ при РПУ гр. Поморие, Пожарната и ЦСМП за
временната организация на движението. В почивните дни уведомяването на
Общинската администрация става, чрез дежурния по Община.
(2) При нарушение по ал.1 се налага наказание глоба в размер от 100 до 500
лева.
Чл. 22 б.(1) Лицата, които извършват строителни и ремонтни работи върху
уличното платно, следва да са навършили пълнолетие и да са облечени през деня
с сигнален работен костюм или дневносветеща сигнална оранжева жилетка, а през
нощта да носят към облеклото си светлоотразяващи елементи.
(2) При нарушение по ал.1 се налага наказание глоба в размер от 50 до 500
лв.
Чл.22в.Предвидените в настоящата глава от наредбата наказания се налагат
на лицата извършили, наредили или допуснали извършването на действията
(бездействията), съставляващи нарушение:
1. Ръководители на организациите, фирмите или експлоатационните
дружества, осъществяващи строителството или ремонта;
2. Ръководители на звена към посочените в т.1 организации, фирми и
експлоатационни дружества;
3. Физически лица, които самостоятелно възлагат или изпълняват
строително монтажни и ремонтни работи.
V. /отм. с Решение № 647/21.06.2013г./
РАЗДЕЛ VІ. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ /нов с Решение №
380/08.11.2012г./

чл.23 (1) Забранява се:
1. Отглеждането на селскостопански животни (впрегатен добитък, едър и
дребен рогат добитък, свине, зайци, птици, копринени буби, пчелни семейства) на
територията на гр.Поморие и гр.Ахелой;
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2. Пашата и свободното пускане на животни и птици в границите на
населените места, намиращи се на територията на Община Поморие;
3. Отглеждането, пашата и свободно пускане на селскостопански животни
на територията на всички природозащитни обекти и естествени местообитания на
защитени от закона растителни и животински съобщества;
4. Отглеждането на селскостопански животни в райони на охранителни
вододайни зони за питейна вода;
5. /изм. с Решение № 992/29.04.2014г./ Производство на биотор чрез
лубрикоферми за отглеждане на калифорнийски червеи в границите на всички
населени места, намиращи се на територията на Община Поморие;
6. /нова с Решение № 992/29.04.2014г./ Организирането и провеждането на борби
с животни.
(2) Разрешава се:
1. Отглеждането на декоративни риби – без ограничение;
2. /изм. с Решение № 992/29.04.2014г./ Отглеждането на декоративни видове
животни (кучета, котки, гризачи, влечуги и птици) при спазване на съответните
нормативни изсквания. Отглеждането на декоративните животни в дворните
места на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой се допуска при изрично
писменно съгласие на всички съседи и при подходящи хигиенни условия,
съгласно действащите нормативни ветеринарно-санитарни изисквания.
Всеки, който отглежда животно-компаньон или се грижи за него, е длъжен
да има хуманно отношение към него, да му осигурява условията, грижите и
вниманието, съобразно изискванията на Закона за защита на животните и Закона
за ветеринарномедицинската дейност.
3. /изм. с Решение № 992/29.04.2014г./ За отглеждане на кучета и котки в жилища
в сграда – етажна собственост, се осигурява площ, не по-малка от:
 за куче:
А) от малки породи до 10 кг – 6 кв.м;
Б) за средни породи до 25 кг – минимум 8 кв.м;
В) за големи породи над 25 кг – минимум 10 кв.м;
 за котка – минимум 6 кв.м.
Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището;
4. /нова с Решение № 992/29.04.2014г./ На кучета, които се отглеждат на открито,
се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни
атмосферни условия.
На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел
(въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.
5. /нова с Решение № 992/29.04.2014г./ Собственикът на животно-компаньон е
длъжен:
 да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да
навлиза в чужда собственост или на обществени места.
да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена
на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на
хора и животни.
 да не допуска кучето да нарушава спокойствието и хигиенните условия на
членовете на етажната собственост.
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ако го отглежда с цел развъждане, да се регистрира в РВМС.
6. /нова с Решение № 992/29.04.2014г./ При навършване на 4-месечна възраст или
в 7-дневен срок от придобиването му, собственикът на кучето е длъжен да го
регистрира при ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска
практика за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.
7. /нова с Решение № 992/29.04.2014г./ Отглеждането на селскостопански
животни за лични нужди (впрегатен добитък, едър и дребен рогат добитък, свине,
зайци, птици, копринени буби, пчелни семейства) на територията на населените
места на Община Поморие (с изключение на гр. Поморие и гр. Ахелой) при
спазване на съответните нормативни ветеринарно-санитарни изисквания и
следните ограничения на броя на животните:
а/ едно едро преживно животно и приплодите му до едногодишна възраст
б/ пет овце майки или кози майки
в/ 2 бр. прасета за угояване
г/ 2 бр. еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст.
д/ 20 бр. зайци
е/ 20 бр. възрастни птици
ж/ 50 бр. бройлера
При отглеждането им да не се допуска отделяне на неприятни миризми,
замърсяване или изливане на отпадъчни води извън животновъдния обект, както и
стриктно спазване на всички останали разпоредби на националното и местно
законодателство, относно ветеринарномедицинските и други изисквания към
животновъдните обекти.
8. /нова с Решение № 992/29.04.2014г./ Да не допуска замърсяване
от селскостопански животни и домашни любимци на обществени места на
територията на Община Поморие.
Чл.24. Организирането от физически и юридически лица на временни и
постоянни животновъдни стопанства, отговарящи на санитарно-хигиенните и
строителни норми се допуска извън чертите на населените места на Община
Поморие, както и извън охранителните и вододайни зони с писмено разрешение
на Кмета на община Поморие.
чл.25. Контролът по изпълнението на изискванията на настоящия раздел се
възлага на Дирекция „Обществен ред и сигурност” (ОРС), инспекторите по
„Опазване на околната среда” (ООС) от Дирекция „СОСУТУП” на Община
Поморие и РУП -Поморие.
РАЗДЕЛ VII. ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ,
МЕРИТЕ, ГОРИТЕ, ВОДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
Чл.26. (1) Забранява се:
1. Самонастаняването и заграбването на земеделски земи и тревни площи –
общинска собственост;
2. Замърсяване на водите, мерите и земите;
3. Повреждане на обществени чешми;
4. Изсичане на дърветата от горския фонд и по поречията на реки и дерета
без разрешение на Горско стопанство;
5. Добиване и вземане на пясък, освен от определените за това кариери;
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6. Местностите за свободно отглеждане на свине се определят от кмета на
общината, по предложение на кмета на населеното място, съгласувано с Горско
стопанство.
(2) /нова с Решение № 1482/30.07.2015г./ В границите на Защитена местност – ЗМ
„Поморийско езеро” се забранява:
1.Изхвърлянето и/или депонирането на промишлени,строителни и битови
отпадъци;
2.Изливането и отвеждането на замърсени и отпадни води;
3.Вливането на сладки води водещи до промяна на солевия баланс на
езерото;
4.Организирането на промишлена или друга дейност, водеща до смущаване
на естествените обитатели на екосистемата на Поморийското езеро;
5.Отглеждането на селскостопански животни и направата на животновъдни
ферми.;
6.Достъпът на хора до колониите от гнездящи водолюбиви птици, както и
влизането в езерото с лодки и други плавателни средства, практикуването на
развлекателен воден туризъм и спортове, с изключение на дейности свързани с
калодобив, солодобив, както и дейности свързани с опазване на езерото и с
научна цел;
7.Преследването, уловът и отстрела на местни и прелетни птици,
унищожаването на техните гнезда, яйца, както и тяхната продажба.
8.Преследването, уловът и отстрела на животни и бозайници,
унищожаването на техните местообитания, леговища, както и тяхната продажба;
9.Събиране, късане, отсичане, изкореняване, както и всякаква форма на
унищожаване на характерната за езерото естествена растителност;
10.Паленето на огън, сухи треви, саз, стърнища и друга крайбрежна
растителност;
11.Поставяне на риболовни мрежи и спортен риболов, без съгласуване с
регионалната инспекция по опазване на околната среда – Бургас, както и други
компетентни органи;
12. Къмпингуването с каравани и палатки;
13. Паркирането на ППС извън указаните за това места;
14.Поставянето на преградни съоръжения, направата на диги, насипи или
разкопаването на такива без писмено разрешение на Министерството на Околната
среда и Водите, Регионалната инспекция по опазване на околната среда;
15. Преминаването в демонстрационните солници, разположени до Музея на
солта, както и рушенето на инвентар и музейни експонати.;
16.Човешка дейност противоречаща на традиционните методи на солодобив
и водеща до унищожаването на солообразуващия слой;
17. „Добиването от Поморийското езеро на лечебна кал и други естествени
ресурси, с цел осъществяване на търговска или стопанска дейност от физически
и/или юридически лица /извън случаите за лични нужди/, без необходимото
разрешение от съответния компетентен орган.
Чл.27. Всеки стопанин е длъжен да се грижи за доброто състояние на имота
си, на пътищата и съоръженията край него, да води механична и химична борба с
вредителите по посевите и трайните насаждения.
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РАЗДЕЛ VІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И
МАНИФЕСТАЦИИ
Чл.28. За свикване на събрание или митинг на открито организаторите наймалко 48 часа преди началото му, а в неотложни случаи в еднодневен срок
писмено уведомяват:
1.Община Поморие, когато организаторът е централно ръководство на
сдружения, политическа или друга обществена организация и като място е
посочен гр.Поморие;
2. Кметствата, във всички останали случаи;
3.В уведомлението се посочват организатора, целта и времето на
провеждането на събранието или митинга, както и предполагаемия брой
участници;
Чл.29. За провеждането на манифестация организаторите най-малко 5 дни
преди провеждането й писмено уведомяват Община Поморие, като посочват
организатора, целта времето и пътя на движението, както и предполагаемия брой
участници.
Чл.30.Организаторите на събрание, митинг или манифестация разгласяват
провеждането им след изтичане на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е
наложена забрана по чл.12, ал.3 от Закона за събранията, митингите и
манифестациите.
Чл.31. (1) Когато след изтичането на 24 часа от получаване на уведомление
от организатор за провеждане на събрание, митинг или манифестация постъпват
уведомления и от други организации за същото време, място и път на движение,
кметът на населеното място осигурява провеждането на мероприятието по
първото уведомление.
(2) Когато уведомленията от няколко организатора за провеждане на
събрание, митинг или манифестация за едно и също време, място и път на
движение са постъпили преди изтичането на 24 часа от постъпването на първото
уведомление, кметът на населеното място съдейства за постигане на съгласие
между организаторите, и ако това не се постигне, осигурява провеждане на
мероприятието по първото уведомление.
Чл.32. (1) Организаторите на събрание, митинг или манифестация са
длъжни да осигурят спазването на обществения ред, опазване на общественото
имущество, предназначено за общо ползване, както и да не допуска нарушаването
на правата и свободите на гражданите, които участват в организираната от тях
проява.
(2) Кметът на населеното място, в което се провежда мероприятие, посочено
в предходната алинея, чрез органите на полицията, съдейства за нормалното
протичане на мероприятието и взема мерки за спазване на реда и безопасността на
движението.
Чл.33. (1) Препис от акта за забрана по чл.12, ал.3 от Закона за събранията,
митингите и манифестациите се изпраща на органите на РПУ за изпълнение след
изтичане на сроковете по чл.2, ал.4 и ал.6 от същия закон.
(2) Органите на РПУ привеждат в изпълнение писмените разпореждания на
съответните кметове за прекратяване на събрание, митинг или манифестация,
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които не са организирани или не се провеждат според условията на Закона за
събранията, митингите и манифестациите.
РАЗДЕЛ ІХ. /отм. с Решение № 647/21.06.2013г./
РАЗДЕЛ Х. КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ
Чл.34. Контролът по изпълнение на настоящата Наредба се възлага на
Общината и на РПУ в гр.Поморие.
Чл.35. (1) На нарушителите на тази наредба, с изключение на нарушения
по чл.11 ал.3, както и по раздел ІV от нея, на основание чл.22, ал.4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) се налага
административно наказание, както следва:
1.за физически лица – глоба до 300 (триста) лева, а за еднолични търговци и
юридически лица – имуществени санкции до 500 (петстотин) лева.
2. лице, наказано за нарушение на тази наредба, което до една година от
влизане в сила на наказателното постановление извърши ново нарушение от
същия вид, се наказва с глоба до 1000 (хиляда) лева, а когато повторното
нарушение е свързано с определена професия или дейност, може да му бъде
наложено и наказание лишаване от право да упражнява съответната професия или
дейност за срок до две години.
(2) Наказанията по ал.1 се налагат, ако за тях не се предвиждат по-тежки
наказания по други нормативни актове.
(3) За констатираните нарушения се съставят актове от контролните органи
или определени от тях длъжностни лица, въз основа на които се издават
наказателни постановления от кмета на община Поморие или упълномощено от
него длъжностно лице.
(4) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които са
навършили 14 години и разбират значението на извършеното от тях нарушение.
(5) За административни нарушения, извършени от лица, ненавършили 14
години или поставени под пълно запрещение, отговорност носят родителите или
настойниците им, които са допуснали извършването им.
(6) За нарушения, извършени при осъществяване на дейности от
предприятия, учреждения, заведения, организации или от търговци по смисъла на
Търговския закон, административно-наказателна отговорност носят както
работниците и служители, извършили нарушенията, така и ръководителите
(законните представители на лицата), които са наредили или допуснали да бъдат
извършени.
Чл.36 (1) Актовете за установяване на административните нарушения се
издават от органите на РПУ-Поморие или от упълномощени от Кмета на община
Поморие длъжностни лица от общинската администрация.
(2) Органите и лицата по предходната алинея могат да дават задължителни
писмени разпореждания на нарушителите. В разпорежданията се посочват
срокове, в които трябва да се преустановят нарушенията и/или мерки, които
трябва да се изпълнят за преустановяване и предотвратяване на повторни
нарушения.
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Чл.37 (1) /изм. с Решение № 620/29.08.2017г./ Въз основа на актовете за
установяване на административните нарушения, съставени от органите и лицата
по чл. 41 (1), Кметът на община Поморие издава наказателни постановления.
(2) За явно маловажни нарушения на разпоредби от настоящата наредба,
овластените органи и лица могат вместо съставяне на акт, да наложат глоба в
размер до 100 (сто) лева.
Чл.38.Инспекторите по чистотата при Община Поморие, кметовете на
кметства и кметски наместници упражняват контрол по спазване разпоредбите на
санитарно-хигиенното състояние по тази Наредба и другите нормативни актове,
като дават задължителни предписания и съставят актове на нарушителите.
Чл.39.Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази
наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице,определено със
заповед на Кмета на Общината.Длъжностното лице,което води регистъра
ежемесечно информира Н-к отдела „Местни финанси” към Община Поморие за
вписаните актове и наказателни постановления.
Чл.40.(1) Административно-наказателните производства за нарушения,
съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните
постановления, определянето на обезщетения за причинени от нарушителите
вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, се
извършва по реда и сроковете на Закона за административните нарушения и
наказания (ЗАНН).
(2) Кметът на община Поморие издава заповеди по прилагането на тази
наредба.
(3) Във връзка с изпълнението и контрола по прилагането на тази наредба
може да бъде създадено контроли що звено в администрацията на Община
Поморие.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 По смисъла на тази Наредба:
1.„Обществен ред” е установеният с нормативни актове ред,който
осигурява нормално спокойствие и дава възможност да се упражняват
съответните граждански права.
2.„Обществени места” са общодостъпни за всяко лице места,като
обществен
транспорт,туристически
обекти,спортни
и
развлекателни
обекти,кина,стадиони,зали и други.
3.„Повторно” е нарушението,извършено в едногодишен срок от влизането
в сила на наказателното постановление,с което на нарушителя се налага наказание
за същото по вид нарушение.
4.”Лица, извършващи търговска дейност” по смисъла на тази наредба са
собственици, управители и персонал в търговския обект.
5. "придружител" може да бъде лице, което е в състояние да удостовери, че
е родител (попечител, настойник), пълнолетни членове на семейства, в които са
настанени деца по реда на Закона за закрила на детето или пълнолетен роднина по
права линия до втора степен и по съребрена линия до трета степен.
§2 Задължава кмета на община Поморие на следващо заседание на
общинския съвет да внесе конкретни текстове, които да регламентират създаване
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на контролиращо звено по изпълнението на Наредбата както и прилагането на
санкците по нея.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.Тази наредба урежда обществени отношения, неуредени изрично от
други законови и подзаконови нормативни актове.
§ 2. Наредбата с измененията се публикува в 14 дневен срок от приемането
им в един местен вестник и в Internet -страницата на община Поморие.
ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата Наредба е приета с Решение № 136 на
заседание на Общински съвет Поморие, проведено на 04.12.2000г., изм. с Решение
№ 305/17.04.2002г., изм. с Решение № 114 и № 115/04.06.2004г., изм. с Решение
№ 243/13.06.2008г., изм. с Решение № 230/28.06.2012г., изм. с Решение №
380/08.11.2012г., изм. с Решение № 447/08.02.2013г., изм. с Решение №
647/21.06.2013г., изм. с Решение № 992/29.04.2014г., изм. с Решение №
1482/30.07.2015г., изм. с Решение № 1483/30.07.2015г., изм. с Решение №
65/28.01.2016г., изм. с Решение № 410/13.12.2016г., изм. с Решение №
620/29.08.2017г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ
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