
 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА № 1 

за осигуряване на обществения ред на територията на Община Полски Тръмбеш 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1. С тази наредба се определят реда, условията и специалните изисквания за 

задълженията на гражданите, стопанските организации, институциите, фирмите, 

учрежденията и кооперациите по спазване на обществения ред, опазването на околната 

среда, общественото и частно имущество и поддържане чистотата на територията на 

общината.  

Чл.2. Наредбата има действие и е задължителна за всички физически и юридически 

лица, живеещи или извършващи дейност или пребиваващи на територията на общината.  

 

ГЛАВА ВТОРА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕТО НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

 

Чл.3. (1) Забранява се извършването на непристойни прояви изразени в употреба на 

ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, 

оскърбителното отношение и държание към гражданите и органите на властта или прояви 

свързани със сбиване, скарване и други подобни действия, с които се нарушава 

обществения ред, спокойствието и почивката на гражданите.  

(2) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание глоба в 

размер от 20 до 200 лв.  

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 

до 500 лв.  

Чл.4. (1) На обществени места се забранява:  

1. хвърлянето на предмети, които биха могли да наранят граждани;  

2. използването на уреди за мятане на камъни, стрели, остриета;  

3. дейностите описани в чл.4, ал.2 са забранени и на други места, където това би 

застрашило живота и здравето на гражданите с изключение на случаите когато това се 

прави с разрешение на оправомощените органи по предвидения от закона ред;  

(2) Употребата на пиротехнически изделия да се извършва в съответствие с 

изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия. 

(3) забранява се продажбата или разпространението на еротични издания и 

материали в близост до 400м от учебни заведения и излагането им на открито в 

търговските обекти и на обществени места;  

(4) Забранява се внасянето и консумирането на алкохол в обекти, където се 

провеждат спортни, религиозни и др. масови мероприятия, в учебни и медицински 

заведения.  

(5) Забранява се спане по пейки или на земята в паркове, градини, в автогарата и на 

други обществени места.  



(6) Забранява се просията и извършването на дейност по събиране на парични 

средства и продажба на вещи по домовете на гражданите, на открити обществени места и в 

административните сгради.  

(7) Забранява се Извършване на религиозни обреди и служби и предоставяне на 

помещения за тази цел в културни институти, училища, младежки и детски обекти за 

нетрадиционните според Конституцията на Република България и Закона за 

вероизповеданията религии.  

(8) На фирми и сдружения, регистрирани според българското законодателство да 

осъществяват на разстояние по малко от 400 м. от детските обекти, учебни заведения и 

културни институти публична религиозна дейност в нетрадиционните според 

Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията религии.  

(9) Забранява се ползването на общински площи от улични музиканти, певци, 

артисти и други самодейци, без разрешение от Община-Полски Тръмбеш  

(10) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 20 до 200 лв.  

(11) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

.  

ГЛАВА ТРЕТА 

СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА 

ДЕЙНОСТ 

 

Чл.5 (1)Лицата, осъществяващи търговска дейност на общински пазари, тържища, 

тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, съгласно 

схеми, одобрени от Гл.архитект на общината и съгласувани с ОбЕС и ОбС П.Тръмбеш се 

задължават да заплащат съответните такси, определени в Раздел ІІ от Наредба № 14 на ОбС 

П.Тръмбеш, както и да носят подходящо в санитарно отношение облекло.  

(2) При нарушаване на предходната алинея, на виновните лица се налага 

наказателна глоба в размер от 20 до 200 лв.  

Чл.6. (1) При определяне на работното време на заведенията за хранене и 

развлечения с клиенти се спазват следните изисквания:  

1. През зимния период от 1 ноември до 31 март нормалното работно време е в 

рамките от 6.00 до 23.00;  

2. През летния период от 1 април до 31 октомври нормалното работно време е в 

рамките от 6.00 до 24.00;  

(2) Работното време на търговските обекти на заведенията за хранене и развлечения 

с клиенти се определя от стопанисващия обекта, като се спазват изискванията за 

осигуряване на тишината и спокойствието на гражданите. 

(3) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 20 до 200 лв.  

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.7. (1) С удължено или непрекъснато работно време по изключение могат да 

работят заведения за хранене и развлечения, които са получили съответнто разрешение от 

Общината.  

(2) За издаването на заповед за удължено работно време, стопанисващият обекта 

търговец, представя в Община-Полски Тръмбеш заявление по образец. Заповедта се издава 

в 14 дневен срок от подаване на заявлението.  

(3) Изм. и доп. Р№559/24.11.2022г.Удължено работно време не се разрешава за 

обекти, в които през последните дванадесет месеца е констатирано по нормативно 

утвърдения ред нарушение на обществения ред по вина на търговеца или персонала, което 

се удостоверява със справка от Районно управление-Велико Търново.  



(4) Кметът на общината издава заповед, или прави мотивиран отказ за удължено 

работно време със срок до края на календарната година. Действието на заповедта се 

прекратява при неспазване на удълженото работно време и/или съответно на нарушаване 

на обществения ред, констатирани с акт на контролен орган, като в този случай кмета на 

общината издава заповед, с която прекратява действието на заповедта за удълженото 

работно време. Основание за отказ за удължаване на работното време е несъответствие с 

нормите за опазване на обществения ред по ал.3. Нова заповед за удължено работно време 

може да се издаде след изтичане на не по-малко от три месеца;  

(5) Действието на Заповедта влиза в сила в 14 дневен срок от получаването и .  

(6) Забранява се работа с удължено работно време на търговски обекти без да 

притежават заповед на кмета на Община-Полски Тръмбеш за това.  

(7) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 50 до 200 лв.  

(8) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.8. Забранява се:  

(1) Забранява се извършването на търговска дейност на места, които не са 

определени за тази цел.  

(2) Употребата на алкохолни напитки и бира по всяко време на денонощието на 

открито по улици, тротоари, площади, паркове и градини, дворовете на училища, детски 

ясли и градини, детски площадки с изключение на случаите на организирани и разрешени 

по законния ред прояви.  

(3) Изискванията на предходната алинея се отнасят за терени предмет на Наредбата 

за условията и реда за поставяне, функциониране и премахване на времени преместваеми 

съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община-Полски 

Тръмбеш.  

(4) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 20 до 200 лв.  

(5) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА 

ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА 

 

Чл.9. Забранява се  

(1) Продажбата на тютюн,тютюневи изделия и алкохолни напитки на територията 

на детски, учебни и здравни заведения.  

(2) Продажбата и разпространението на печатни издания, видеокасети, 

фотоматериали и други стоки с порнографско съдържание на лица до 18 годишна възраст.  

Чл.10. (1) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат 

грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, 

ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.  

(2). Който в нарушение на ал.1 остави без надзор и достатъчна грижа дете до 12-

годишна възраст, за което полага грижи, с което създава опасност за неговото физическо, 

психическо и нравствено развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо 

нарушение, а при повторно нарушение – с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-

тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява 

престъпление.  

Чл.11. (1) Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина 

и театри определят конкретните условия за достъп на деца в тях и контролират тяхното 

изпълнение в съответствие с целта за специализираната закрила.  



(2) Условията по ал. 1 се определят съобразно броя на децата, спецификата на 

обекта или вида на проявата.  

(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал.1 се 

осигурява на видно за клиентите място при започване на търговска дейност.  

(4) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 20 до 200 лв.  

(5) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.12.(1) Лицата по чл.11, ал.1 разработват план за действие при възникване на 

ситуации, застрашаващи безопасността на лицата, намиращи се в търговските обекти, кина 

и театри. Неразделна част от плана е план-схема за аварийно напускане, указваща всички 

съоръжения, входове, изходи, аварийни изходи, водоизточници и други.  

(2) Изм. и доп. Р№559/24.11.2022г. Планът по ал. 1 се предоставя на компетентните 

органи на Министерство на вътрешните работи преди започване на търговска дейност, както и 

след всяко преустройство, с което се променя план-схемата. 

(3) План-схемата за аварийно напускане на обекта се поставя на видни за клиентите 

места по пътя на евакуацията.  

(4) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 20 до 200 лв.  

(5) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.13.(1) Лицата по чл.11, ал.1 чиито обекти се посещават от деца, предприемат 

необходимите действия за осигуряване безопасността на децата и недопускане на 

инциденти, както и:  

1. не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта;  

2. осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност 

обозначени аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;  

3. при необходимост назначават отговорник по охраната на обекта;  

4. осигуряват охраняващи обекта лица, съобразно броя на децата, спецификата на 

обекта и вида на проявата.  

(2) Отговорникът по охраната на обекта:  

1. ръководи и контролира охраната му;  

2. организира и контролира пропускателния режим;  

3. не допуска в обекта: 

а) лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;  

б) лица, които носят оръжие, други общоопасни средства, наркотични вещества или 

други упойващи вещества;  

в) лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи 

вещества;  

г) лица, които отказват да бъдат проверени;  

4. предприема други необходими действия по осигуряване безопасността на децата;  

5. взаимодейства при необходимост с органите на Министерството на вътрешните 

работи и с други компетентни държавни и общински органи.  

(3) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 20 до 200 лв.  

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.14. (1) Изм. и доп. Р№559/24.11.2022г.  „Лицата, които провеждат организирани 

прояви за деца на обществени места, осигуряват реда и безопасността преди, по време и след 

провеждането им, като:  

1. уведомяват Районно управление – Велико Търново и Районна служба "Пожарна 

безопасност и защита на населението" - Полски Тръмбеш не по-късно от 24 часа 

преди обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето ѝ. 



 

 

2. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на 

обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което уведомяват 

РУ”П”и другите компетентни държавни и общински органи.  

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 20 до 200 лв.  

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.15. (1) Когато организираната проява е свързана с придвижването на група от 

деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители.  

(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно 

броя на децата и специфичните им нужди.  

(3) Ръководителят на групата и придружителите:  

1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на 

децата в посещавания обект и зоната около него;  

2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и 

общински органи.  

(4) По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на 

ръководителя на групата.  

(5) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 20 до 200 лв.  

(6) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

 

ГЛАВА ПЕТА 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Чл.16. Забранява се:  

(1) Залепването и монтирането на агитационни, рекламни и други материали 

(афиши, плакати, транспаранти и некролози) по сградни стени, фасади, цокли, фургони, 

стълбове, дървета, заслони на спирки на обществения транспорт, учебни заведения и други 

места с изключение на правилата определени в Наредба за рекламната дейност на 

територията на Община-Полски Тръмбеш.  

(2) Късането и повреждането на обяви, рекламни, нагледни агитационни материали 

и други подобни, поставени на определените за тази цел места. 

(3) Повреждането или разрушаването на паметници, паметни плочи, огради, 

декоративни стени, паметници на културата, осветителни тела, декоративни елементи, 

улиците, площадите, тревните площи и съоръженията на автобусните спирки и друго 

общинско имущество.  

(4) Писането и драскането на думи, текстове и знаци на фасадите на сгради, 

паметници, паметни плочи, огради, декоративни стени и други обществени сгради, 

коридори, подлези и други елементи на градската инфраструктура.  

(5). Изм. и доп. Р№559/24.11.2022г.  Разкопаването или промяната състоянието на 

улици, тротоари, зелени площи и друго общинско имущество, без предварително 

писмено разрешение за това от съответните общински органи и съгласуване на 

временната организация на движението с компетентните органи на МВР, освен при 

аварийни случаи, при които общинска администрация, Спешна помощ, Районно 

управление – Велико Търново и Районна служба "Пожарна безопасност и защита на 

населението, трябва да се уведомят веднага след започване на разкопаването. 

 



 

(6). Поставянето на недобре закрепени сандъчета, саксии и други предмети по 

балконите и прозорците, които представляват опасност за преминаващите граждани;  

(7). Разместването на пейки, съдове за отпадъци, пътни и други знаци и табели, 

съоръжения и друго общинско имущество за общо ползване.  

(8) късането на цветя от парковете и улиците, отсичането на дървета и храсти или 

повреждането им по какъвто и да е друг начин;  

(9) поставянето на палатки или други съоръжения на тротоарите или тревните 

площи, с цел пренощуване в тях или бивакуване.  

(10). Използването или ограждането на терени – публична общинска собственост, с 

цел засаждане на зеленчукови култури и овощни дръвчета или отглеждането на животни.  

(11). Провеждането на панаири, сборове, атракционни и други масови прояви извън 

местата, определените за целта от кмета на общината.  

(12) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 20 до 200 лв.  

(13) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.17. Забранява се :  

(1) Отварянето на капаци на шахти на техническата инфраструктура и подмяна , 

ремонт или реконструкция на мрежи от лица, които нямат права да извършват тази дейност 

и без съответните разрешения от общинската администрация или експлоатационните 

дружества  

(2) Открито полагане на всякакъв вид кабели по тротоари, пътни платна и по 

дървета.  

(3) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 50 до 200 лв.  

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.18. Забранява се:  

(1) Движението на верижни машини,с изключение на такива с гумени вериги, 

едрогабаритна селскостопанска техника и друга извънгабаритна техника и машини по 

улиците в населените места от Община-Полски Тръмбеш, с изключение на 

специализираните машини за снегопочистване при оказване на помощ или когато има 

издадено разрешение за специално ползване на пътищата от Община-Полски Тръмбеш за 

конкретната машина.  

(2) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 50 до 200 лв.  

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.19. (1) Забранява се спирането за паркиране, както и ремонтни дейности 

местодомуването на каравани, товарни МПС над 3 тона товароносимост, ремаркета над 2 

тона, МПС с над 20 пътнически места, земеделски машини и инвентар извън определените 

за тази цел места.  

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 50 до 200 лв.  

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.20. (1) Собствениците и ръководителите на фирми извършващи строително-

монтажни или строително-ремонтни работи се задължават да ограждат, осветяват и 

обезопасяват строителните площадки и местата около тях, да поставят предупредителни и 

указателни знаци, да уреждат строителните площадки, в съответствие с даденото 

разрешение;  



(2) Забранява се разрушаването и премахването на предпазни огради и съоръжения 

по строителните обекти,преди завършването на строежа.  

(3) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 50 до 200 лв.  

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.21. (1) Части от улични платна и тротоари, както и свободни общински терени, 

могат да се ползват временно за строителна площадка с разрешение от общинските органи 

след заплащане на такса.  

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 50 до 200 лв.  

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв.  

Чл.22. (1) Лицата, които по силата на разрешение от общинските органи са 

извършили дейностите по чл.20 са длъжни да приведат мястото в първоначалния му вид и 

да почистят района за своя сметка веднага след приключване на строително-монтажните 

или строително-ремонтните работи.  

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 50 до 200 лв.  

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

 

Чл. 23Тази глава урежда:  

1.Правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с 

животинска тяга на територията на община Полски Тръмбеш.  

2.Правомощията на общинската администрация, свързани с регистрацията на ППС с 

животинска тяга.  

3.Реда за контрол и налагане на санкции. 

 

Раздел I 

Правила за движение 

 

Чл. 24Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да се движат по 

пътищата на община Полски Тръмбеш, само с ППС оборудвани съгласно изискванията на 

Закона за движение по пътищата и регистрирани по реда на тази Глава. 

Чл. 25Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да използват за 

движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет или локално 

платно, ако те са годни за това и ако това не пречи на другите участници в движението 

съгласно чл.15, ал.5 от ЗДП (Закон за движение по пътищата).  

Чл.26Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга трябва непрекъснато 

да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението и да 

не ги оставят без надзор в обхвата на пътя съгласно чл.106 от ЗДП.  

Раздел II 

Забрани и разрешения за ППС с животинска тяга 

 

Чл. 27/1/ Забрани и ограничения за движение ППС с животинска тяга в населените 

места от Община Полски Тръмбеш се въвеждат със Заповед на Кмета на съответното 

населено място и се обозначават със съответните забранителни пътни знаци.  



/2/ В заповедта по ал.1 се изброяват имената на улиците за които се въвеждат 

съответните забрани и ограничения и периода на действие (дати и/или часове) на 

въведените забрани и ограничения. 

 

Раздел IІІ 

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга 

 

Чл. 28Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират от Кмета на 

община Полски Тръмбеш или определени от него длъжностни лица и/или кмета на 

кметство, съгласно чл.167, ал.2, т.4 от Закон за движение по пътищата (ЗДП).  

Чл. 29/1/ Собствениците на пътните превозни средства с животинска тяга подават 

заявление по утвърден образец /Приложение №1/ до Кмета на община Полски Тръмбеш в 

деловодството на Общинска администрация или чрез кмета /кметски наместник/ на 

съответното населено място.  

/2/ Длъжностното лице, назначено от Кмета на Община Полски Тръмбеш вписва 

данните за собственика и за ППС в регистъра по образец /приложение №2/ и изготвя 

регистрационен талон.  

/3/ На собственика на вписаното в регистъра пътното превозно средство с 

животинска тяга се издава регистрационен талон /приложение№3/ и регистрационна табела 

по образец /приложение №4/  

/4/ При получаване на реквизитите по ал.3, собственикът представя Декларация 

/Приложение №5/, че ППС е приведено в съответствие с изискванията на тази Наредба и 

Закона за движение по пътищата.  

Чл. 30/1/ При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, в 15 дневен срок, 

собственикът подава заявление за вписване на промяната, като прилага и нова Декларация.  

/2/ След вписване на промяната на собственика се издава нов регистрационен талон 

със същия номер.  

/3/ При спиране от движение и използване на ППС с животинска тяга 

регистрационния талон и табелата се връщат на длъжностното лице за заличаване от 

регистъра.  

/4/При изгубване или похабяване на регистрационната табела и/или 

регистрационния талон се издават нови по реда на чл.30 ал.3 от настоящата Наредбата. 

 

Раздел IV 

Изисквания за пътните превозни средства с животинска тяга и водачите им 

 

Чл. 31 /1/ За да участва в движението по пътищата, всяко пътно превозно средство с 

животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени 

светлоотразителя отзад, а през нощта и намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, 

излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат 

симетрично от двете страни на превозното средство съгласно чл.71, ал.1 от Закон за 

движение по пътищата (ЗДП).  

/2/ На задната страна, на видно място, на всяко превозно средство с животинска тяга 

да има поставена регистрационна табела, указваща населеното място и регистрационния 

номер, съответстващ на номера от регистъра. Табелката трябва да бъде от ламарина със 

светлоотразително фолио или друго трайно покритие с правоъгълна форма и размери:  

Дължина - 200мм и Ширина - 100мм  

Цвят - основен фон - бял, а на буквите – черен  

Материал - Стоманена ламарина  

/3/ Пътното превозно средство с животинска тяга трябва да е оборудвано с 

престилки за животинските екскременти .  



/4/ За регистрационната табела се заплаща такса, в размер, определен с Наредба 

№14 от 04.03.2003г.за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Полски Тръмбеш  

/5/ Всяко животно трябва да има на челото си бял светлоотразител.  

Чл. 32 /1/ Пътно превозно средство с животинска тяга може да се движи по 

платното за движение на пътищата, отворени за обществено ползване само, ако се 

управлява от лице, което е на възраст не по - малка от 12 години или с придружител на 

възраст не по - малка от 16 години, ако водачът на ППС е на възраст по - малка от 12 

години, съгласно изискванията по чл.164 от ЗДП (Закон за движение по пътищата)  

/2/ Водачът на пътното превозно средство с животинска тяга трябва да бъде със 

светлоотразителна жилетка и да притежава и носи със себе си регистрационния талон на 

ППС с животинска тяга.  

 

Раздел V 

Санкции 

 

Чл. 33. /1/ За установените нарушения по настоящата глава шеста, лицата 

извършили или допуснали нарушението се наказват с глоба в размер на:  

• за липса на светлоотразителна жилетка 30 лв.  

• за липса на светещо тяло 30 лв.  

• за липса на престилка за екскременти 30 лв.  

• за липса на регистрационна табела 50 лв.  

• за липса на регистрационен талон 50 лв.  

При повторно и следващо нарушение глобите се определят в двоен размер  

/2/ Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола, 

постъпват в бюджета на общината. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА СЛУЖЕБНИ НУЖДИ- 

“СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ” 

 

Чл.34. (1). На улици, площади и паркинги - общинска собственост, в рамките на 

специално определени за това зони се въвежда режим на платено паркиране „Служебен 

абонамент", за което се заплаща такса, в размер определен от Общинския съвет на Община-

Полски Тръмбеш.  

(2). Границите на зоните за „Служебен абонамент” се определят със заповед от 

Кмета на Община-Полски Тръмбеш. 

(3). В границите на зоните за „Служебен абонамент” се допуска платено паркиране 

„Служебен абонамент", в часовете от 08:00 до 18:00 часа.  

(4) Паркоместа в съответната зона за служебен абонамент се номерират.  

Чл.35. За ползването на общински терени за „Служебен абонамент” се заплаща 

такса, в размер, определен с Наредба №14 от 04.03.2003г.за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Полски 

Тръмбеш.  

Чл.36.Временно ограничаване на паркирането на местата в режим „Служебен 

абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община-Полски Тръмбеш 

мероприятия, се допуска със Заповед на Кмета на Общината.  

Чл.37. (1) Ползватели на услугата „Служебен абонамент” могат да бъдат само 

юридически лица и еднолични търговци, които са собственици, ползватели и/или 

наематели на нежилищни имоти.  

(2) Неангажираните/неотдадените паркоместа попадащи в зоната за “Служебен 

абонамент”, се ползват свободно, без такси от всички жители и гости на града.  



Чл.38.(1). Юридическите лица и еднолични търговци, желаещи да ползват 

служебни паркоместа по улици, площади и паркинги – общинска собственост, подават 

заявление (Приложение №6) до Кмета на Община Полски Тръмбеш.  

(2). Към заявлението се прилагат следните документи:  

- Копие от регистрация по ЕИК.  

- Удостоверение за липса на задължения към Община-Полски Тръмбеш.  

- Копие от договор за наем или нотариален акт за собственост на търговския обект, 

пред който ще се ползват паркоместата.  

Чл.39.(1)Максималния брой места за паркиране, които могат да се отреждат за 

ползване за един търговски обект, не може да бъде повече от броя на входовете/изходите 

на лицевата страна на търговския обект.  

(2). Място за паркиране за служебно ползване следва да е разположено в зоната пред 

съответния търговския обект.  

(3) При недостиг на паркоместа пред търговския обект, (Пример: В сграда на 

няколко етажа се помещават няколко юридически лица и всеки желае да ползва услугата, а 

широчината на сградата по лицевата част е недостатъчен) се допуска отдаване на 

паркоместа извън двете странични граници на сградата в която е разположен търговския 

обект, при условие, че не налице конфликт със собствениците или наемателите на 

съседните търговски обекти.  

Чл.40.(1). Длъжностни лица, определени от Кмета на Община-Полски Тръмбеш в 5-

дневен срок от подаване на заявлението извършват оглед на местата и разположението им 

и писмено мотивират становище за разрешение или отказ.  

(2). Заявителя в двудневен срок от изготвяне на становището по ал.1, се информира 

за резултата от извършената проверка.  

(3). При отрицателно становище се издава и представя на заявителя Заповед за 

отказ.  

(4) При положително становище на заявителя се издава Заповед-Разрешение за 

паркиране за служебни нужди.  

Чл.41. Разрешението за ползване на имот-общинска собственост за “Служебен 

абонамент” се издава от Кмета на Община-Полски Тръмбеш на основание чл.72 от ЗМДТ.  

Чл.42. Разрешението се съхранява в търговски обект и съдържа следните данни:  

- Наименование на юридическото лице или едноличен търговец;  

- ЕИК;  

- Име, презиме и фамилия на представляващия юридическото или физическо лице;  

- Седалище и адрес на юридическото или физическо лице;  

- Брой и номера на отдадените паркоместа; 

- Адрес на обекта, съответно на отдадените паркоместа;  

- Срок на валидност на настоящото разрешително;  

Чл.43.(1). Паркоместата се сигнализират с подвижни преносими табели-

Приложение №7.  

(2) Табелите двулицеви изработгени от метал и съдържат следните символи и 

информация:  

1. ЛИЦЕВА СТРАНА:  

- Символ на пътен знак В27 - "Забранени са престоят и паркирането";  

- Надпис “Служебен абонамент”;  

- Надпис – име и/или вид на търговския обект;  

- Описание на периодите на действие на табелата;  

2. ГРЪБ::  

- Надпис “Служебен абонамент”;  

- Символ на пътен знак Д 19 - „Паркинг”;  

- Надпис “Разрешено паркиране за клиенти и доставчици на”;  

- Надпис – име и/или вид на търговския обект;  



- Описание на периодите на действие на табелата;  

(3) Табелите се съхраняват от собственика или наемателя на търговския обект за 

срока на ползване на настоящата услуга, като след изтичане срока на издаденото 

разрешение, същата се връща на Община-Полски Тръмбеш.  

Чл.44. Крайния срок за предоставяне на услугата е 10-дневен от подаване на 

заявлението.  

Чл.45. Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на служебните паркоместа. 

При констатирани нарушения разрешението за ползване се отнема със заповед на Кмета на 

община Полски Тръмбеш и/или упълномощено от него лице, при условията и по реда на 

наредбата.  

Чл.46. Забранено е паркирането на автомобили на места означени за служебно 

ползване, освен за автомобили, допуснати от ползвателя на местата.  

Чл.47. Не се допуска поставянето на ограничителни знаци, бариери, колчета и други 

подобни за ограничаване на служебните паркоместа.  

Чл.48. Неспазването на начина на паркиране, на изискванията, заложени в 

наредбата и/или издаденото разрешение за ползване, е предпоставка за налагане на 

наказание по реда на настоящата наредба и/или за отнемане на разрешителното.  

Чл.49. Контрол по използването на паркоместа за служебни нужди се осъществява 

от органите на МВР.  

Чл.50. За подобряване на сигурността на сградите на поделенията на 

Министерството на вътрешните работи и администрацията на Община Полски Тръмбеш се 

отреждат служебни паркоместа. Същите се разрешават по гореустановения ред и се 

предоставят за безвъзмездно ползване на по-горе изброените ведомства.  

Чл.51. Служебни паркоместа се отреждат и на обществени заведения на бюджетна 

издръжка и лечебни заведения при необходимост и при възможност.  

Чл.52(1).При нарушение в горепосочения раздел на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 20 до 200 лв.  

(2) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв. 

 

ГЛАВА ОСМА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА В 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
 

Чл.53. Забранява се извършването на всякакви дейности, предизвикващи отделяне 

на прах, вибрации, дразнещи миризми, излъчвания, замърсявания и други подобни, които 

са вредни и/или неприятни за гражданите. 

Чл.54. Ръководителите на ведомства, учреждения, фирми, организации, учебни и 

други заведения и заведения за обществено хранене, както и собственици и наематели на 

магазини, жилищни сгради или поземлени имоти, управителните съвети /управителите/ на 

етажната собственост и гражданите са длъжни:  

1 Да поддържат в приличен вид сградите и дворовете в които живеят, стопанисват 

или са им предоставени за ползване.  

2 Да изхвърлят отпадъците на определените за това места и недопускат 

разпиляването им в сградите, по тротоарите и улиците и около съдовете за твърди битови 

отпадъци.  

3 Да не допускат поставяне в съдовете за твърди битови отпадъци на строителни 

материали или отпадъци, умрели животни, химически, отровни, избухливи и други 

запалими материали.  

4 Да осигуряват почистване на дворовете и тротоарите и паркингите пред сградите, 

междублоковите пространства, детските и спортни площадки в жилищните комплекси и 

поддържане на зелените площи чрез плевене и косене.  



5 При паднал сняг или заледяване да почистват тротоарите пред сградите, както и да 

отстраняват образувалите се ледени висулки по стрехите над улици, тротоари и други 

публични пространства.  

6 Да извозват незабавно на определените от Община Полски Тръмбеш места 

строителните отпадъци и земни маси.  

7. Да не допускат разполагането или експлоатацията на отоплителни, климатични и 

вентилационни инсталации, които надвишават граничните стойности на нивата на шум в 

отделните помещения на сградата и показателите за шум в околната среда, съгласно 

приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.06.2006 г. /Обн. ДВ бр. 58 от 2006 г./. При 

надвишаване на граничните стойности на нивата на шум, собственика на инсталацията е 

длъжен да отстрани дефекта за своя сметка.  

8. до 48часа да прибират разтоварените на уличните платна и на тротоарите 

отоплителни, строителни и други материали или отпадъци, и да почистят замърсените 

площи;  

9. да складират, товарят и разтоварват строителни материали само след съгласуване 

с общинска администрация определените места, като вземат необходимите мерки за 

запазване на растителността, тротоарната и уличната настилка;  

10. да поставят строителните разтвори в подходящи съдове /палети, метални корита 

и други/, а да не се изсипват направо върху уличните платна и тротоарни площи;  

11. Да почистват общите части на сградата, както и прилежащите терени към нея;  

12. Да не изхвърлят отпадъци, угарки, течности и други материали от балконите и 

прозорците на жилищните сгради, както и да изтупват килими, дрехи и други само в 

дворовете на определените за тази цел места или на вътрешните от към двора балкони, в 

определени в правилника за вътрешния ред часове; 

13. Да поддържат в изправност решетките и капаците на избените помещения, 

улуците и водосточните тръби към улиците, мазилките и прозорците.  

Чл.55. (1) Забранява се:  

1. изхвърлянето на твърди предмети, неразтворими отпадъци, токсични вещества и 

петролни продукти в канализационната мрежа и деретата; изливането на отпадни води по 

тротоари, зелени площи и улични платна, както и в пресъхнали и действащи кладенци;  

2. превозването на товари в насипно състояние, строителни материали, отпадъци и 

други подобни при недобре уплътнени каросерии на транспортните средства;  

3. замърсяването на улиците, площадите, парковете и средствата за обществен 

превоз;  

4. свободното пускане на селскостопански и други животни и птици по улиците, 

площадите, парковете и тревните площи в населените места. Извеждането на животните на 

паша да става с придружител и по специално определен със заповед от Кмета на 

съответното населено място маршрут;  

5. отглеждане на животни без необходимите санитарно-хигиенни условия;  

6. направата на стопански постройки извън двора или на обществени места, освен с 

разрешение на органите на общината;  

7. извеждането на паша на селскостопански животни на обществени места (паркове, 

градинки, зони за отдих, терени определении за спорт и т.н.), залесени с дървесна, храстова 

и тревиста растителност;  

8. изхвърлянето на горива и масла освен на определените за това места;  

9. къпането на кучета и селскостопански животни в районите на чешмите и 

изворите;  

10. копаене с цел вземане на пръст, пясък и чакъл от синорите, полските имоти, 

пътищата извън определените от общинската администрация места;  

11. повреждането и замърсяването на чешмите, изворите и кладенците, пожарните 

хидранти и водоизточници, намиращи се в землищата на общината;  



12. прането с перилни препарати в естествените и изкуствените водни площи и в 

района на чешмите, извън определените от общинска администрация места;  

13. Оставянето, изхвърлянето или складирането на стоки, амбалаж по тротоарите, 

улиците, площадите, зелените площи, пред магазини, жилищни сгради и на други 

обществени места без разрешение от Община-Полски Тръмбеш. Разрешението се издава 

след заплащане на съответната такса по Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на територията на Община-Полски Тръмбеш.  

14. Изхвърляне трупове на умрели животни и птици, както и животински торови 

отпадъци по улиците, тротоарите, водоемите, зелените площи и в контейнерите за твърди 

битови отпадъци.  

15, Замърсяване, затрупване или разрушаване на кладенци и други естествени 

водоизточници, обществените и улични чешми.  

16 Пране на килими по тротоари, улици, площадки и други обществени места.  

17. Изгарянето на хартиени, растителни и синтетични отпадъци по улиците, 

парковете и зоните за отдих.  

Чл. 56. Спрените от движение, излезлите от употреба и изоставените превозни 

средства трябва да бъдат паркирани в гаражи, в дворната част на поземлените имоти, както 

и в обособените за тази цел обществени паркинги. Забранява се паркирането им в имоти 

общинска и държавна собственост, които не са предназначени за тази цел, включително, на 

тротоарите, улиците, площадите, зелените площи и междублоковите пространства и в 

откритите обществени паркинги. 

Чл. 57. Изм. и доп. Р№559/24.11.2022г.  (1) Длъжностни лица, определени от кмета 

на Общината, със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи, 

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

56 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 принудително преместване 

на превозното средство.  

(3) Заповедта на длъжностните лица по ал.1 се изпълнява от специализираните 

предприятия и служби за сметка на собственика.  

(4) Предходните алинеи се прилагат и когато собственикът е неизвестен или макар 

известен, не може да бъде уведомен, поради трайно отсъствие от страната или по други 

обективни причини. В тези случаи към констативния акт се прилага служебна записка 

и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по 

издирването на собственика. 

Чл.58. Отсичането и кастренето на дървета и храсти в или извън регулация на 

населените места да става само след предварително съгласуване, като за всеки отделен 

случай се издава разрешително или заповед от кмета на общината.  

Чл.59 (1) В селищата и кварталите без канализация стопаните се задължават да 

изграждат в дворовете си септични /попивни/ ями и тоалетни, съобразно хигиенните 

изисквания.  

(2) Източването на септичните ями се извършва от лицензирани фирми. Битово-фекалните 

води се извозват на специално отредени за целта места.  

Чл.60 (1).При нарушение в горепосочения раздел на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 20 до 200 лв.  

(2) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер 

от 100 до 500 лв. 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 



Чл.61 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за 

административните нарушения и наказания (ЗАНН).  

Чл.62 Изм. и доп. Р№559/24.11.2022г. (1)  Контролът по спазване разпоредбите на 

настоящата Наредба се възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на кмета на 

Община Полски Тръмбеш и на компетентните служители на Районно управление – Велико 

Търново 

Чл.63. Изм. и доп. Р№559/24.11.2022г.  (1) Нарушенията на Наредбата се установяват 

с актове, съставени от длъжностните лица, определени от кмета на Община Полски Тръмбеш, 

актове на служители на Районно управление – Велико Търново и Районна служба "Пожарна 

безопасност и защита на населението. 

(2). Въз основа на съставените актове Кметът на Община Полски Тръмбеш или 

определеният със заповед заместник-кмет издават наказателни постановления  

Чл.64.Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба 

се вписват в специален регистър от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на 

общината. 

 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:  

1. "Обществени места" са общодостъпни за всяко лице места, като обществен 

транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, 

театри, стадиони, зали и други. 15 

2. "Организирана проява" е дейност, организирана и провеждана от държавни и 

общински органи, юридически и физически лица на места, достъпни за неограничен брой 

лица.  

3. “Развлекателни заведения” са дискотеки, ресторанти, барове, спортни обекти и 

игрални зали.  

4. ”Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила 

на постановлението с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид 

нарушение.  

5. “Деца” са всички лица ненавършили 18 – годишна възраст. Навсякъде в 

наредбата изразите малолетни и непълнолетни” се заменят с израза „деца” или „дете”.  

6. „Търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, 

сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват 

продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да 

служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е 

част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да 

е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.  

7. "Пътно превозно средство " е съоръжение, придвижващо се по пътя на колела и 

използвано за превозване на хора или товари теглено от коне, магарета, мулета, катъри, 

волове и др. - §6, т.10 от ЗДП (Закон за движение по пътищата). 

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение №1 (към чл.29, ал.1)  
ДО  

КМЕТА  

НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  



за наличие на пътно превозно средство с животинска тяга  

от...................................................................................................................................................  

/ име, презиме, фамилия /  

ЕГН...................................... с постоянен адрес на местоживеене гр./с.....................................,  

община Полски Тръмбеш, ул........................................№.......тел.............................................  

Долуподписаният заявявам, че съм собственик на ..........бр. пътно превозно средство с 

животинска тяга в гр./с................................................................................................................  

.................................................................................................................  

/ конска, магарешка, волска или друг вид /  

............20…….г Заявител.................... 16  
 

Приложение №2 (към чл.29, ал. 2)  

РЕГИСТЪР  

НА 

ПЪТНИТ

Е 

ПРЕВОЗН

И 

СРЕДСТВ

А, 

ПРИДВИ

ЖВАНИ С 

ЖИВОТИ

НСКА 

ТЯГА 

Рег.№  

Дата на 

регистраци

ята  

Собственос

т, 

собствено, 

бащино и 

фамилно 

име на 

собственик

а  

Адрес на 

собственик

а  

с...............У

л.......№......  

Вид на 

пътното 

превозно 

средство 

/платформа

, каруца-

конска, 

волска и 

др./  

Промени в 

регистраци

ята 

/промяна 

на 

собственос

т, смяна на 

адрес и др./  

забележка  

1  2  3  4  5  6  7  
 

 

Приложение №3 (към чл.29, ал. 3)  

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН  

НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА  
лице на талона 

 

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Населено място:............................  

 

Регистрационен талон на пътно превозно 

средство с животинска тяга  
Регистрационен №.........../......20.....г.  

гръб на талона 

 

Вид на ППС:.......................................  

..............................................................  

/конска, магарешка, волска или друга каруца/  

Собственик:...........................................  

................................................................  

/собствено, бащино и фамилно име/  

Адрес:/с./...........................................  

Ул..........................................№..........  

Извършил регистрацията........................  

/собствено и фамилно име/  

подпис и печат  
 

 

Приложение №4 (към чл. 29, ал. 3) 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА  



НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С 

ЖИВОТИНСКА ТЯГА ОБЩИНА ПОЛСКИ 

ТРЪМБЕШ 

 

ГР/С……………………………………………………  
Рег №……………………………………………………..  
 

Размери на табелата: Дължина - 200 мм.; Ширина - 100 мм.  

Цвят на табелата: Основен фон - бял ; Цвят на буквите - черен  

Материал: Стоманена ламарина 

 

Приложение №5 (към чл.29 ал.4)  

 

ДО  

КМЕТА  

НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл.30, ал.4 от Наредба №1 за Осигуряване на обществения ред на територията на 

Община Полски Тръмбеш  

( за обстоятелствата по чл.32 ал.1 от Наредбата) 

 

Долуподписаният/-ата __________________________________________________,  

(собствено, бащино и фамилно име)  

ЕГН _____________, лична карта №_________________, издадена на ________________  

от МВР - гр. _______________, адрес: __________________________________________  

(постоянен адрес)  

притежаващ Регистрационен талон №............  

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е  

1.Регистрираното под №...................................... пътно превозно средство 

..............................................................................................................................................  

/ вид на превозното средство/  

е оборудвано съгласно изискванията на ЗДП и настоящата Наредба№1, а именно:  

- има два бели/жълти светлоотразителя отпред;  

- има два червени светлоотразителя отзад;  

- има светещо тяло за движение през нощта;  

- има осигурена престилка за животинските отпадъци;  

- има светлоотразител на челото на животното;  

2.Получената от общината регистрационна табела ще поставя на задната част на  

ППС.  

3.Известно ми е, че при промяна на собствеността на ППС, смяна на адрес и др. съм 

длъжен да подам заявление за промяна в обстоятелствата; а при спиране от движение на 

ППС да върна табелата и регистрационния талон в общината.  

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс.  

____________ 20……г. ДЕКЛАРАТОР : _______________ 

 

 

Приложение №6(към чл. 38, ал. 1) 

 
До  

Кмета на Община-  

Полски Тръмбеш 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

за ползване на места за паркиране за служебни нужди-  

Служебен абонамент.  
 

от  

ЕИК  

представител ЕГН  

седалище и адрес на управление:  

телефон: , факс: , ел.поща:  

 

Уважаеми господин кмет,  

Моля, да ни бъде разрешено срещу заплащане ползването на броя паркоместа, с 

местонахождение:  

Паркоместата са ни необходими за месеца, считано от  

до . 

 

Прилагам следните документи:  

- Копие от регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК.  

- Удостоверение за липса на задължения към Община-Полски Тръмбеш.  

- Договор за наем или нотариален акт за собственост.  

 

Дата Заявител:  

Гр.П.Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7(към чл. 44, ал. 1) 
 

ПОДВИЖНИ ПРЕНОСИМИ ТАБЕЛИ ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ПАРКОМЕСТА В РЕЖИМ 

НА “СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ” - ЛИЦЕ 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

ПОДВИЖНИ ПРЕНОСИМИ ТАБЕЛИ ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ПАРКОМЕСТА В 
РЕЖИМ НА “СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ” – ГРЪБ 
 

 



 

 
 

 

 

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА  
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
 
§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА.  
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на общината.  
§ 3. Наредбата е приета от Общинския съвет с решение №210 по протокол №14 от 
22.12.2020г., Изм. и доп. Р№559 по Протокол №40 от 24.11.2022г. 
 

 

 

 

Председател на Общински съвет  

Полски Тръмбеш, 

Маринета Йорданова : 


