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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski@abv.bg 

 

 
Н А Р Е Д Б А № 1  

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И 
ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА 

НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, 
ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

 
 

Приета с Решение № 490 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 35/31.05.2010 г.; 
изм. с Решение № 30 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 3/21.12.2015 г.; изм. и 
доп. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 5/29.02.2016 г.; изм. и 
доп. с Решение № 141 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 г.; изм. с 
Решение № 290 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017г.; изм. и доп. с 
Решение № 337 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 22/26.04.2017 г.; изм. и доп. с 
Решение № 411 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.; изм. и доп. с 
Решение № 845 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 55/30.07.2019 г. 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. Настоящата Наредба има за цел регламентиране на обществения ред, 
опазване на собствеността, поддържане чистотата и хигиената на населените 
места, естетизиране и опазване на околната среда и подобряване условията 
на труд и почивка на гражданите на Община Раковски. 
 
Чл. 2. Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички 
физически и юридически лица, които живеят или временно пребивават или 
управлението им е на територията на Община Раковски. 
 
Чл. 3. Наредбата определя и правомощията и задълженията на общинската 
администрация, както и реда за констатиране на нарушения и налагане на 
санкции. 
 
Чл. 4. С настоящата Наредба се уреждат обществените отношения, неуредени 
изрично от други законови и подзаконови нормативни актове с по-висша сила. 
 
Чл. 5. Опазването на обществения ред е задължение на всички жители на 
Общината, ръководители на държавни, общински, кооперативни, частни 
фирми и търговски дружества, РПУ и кметства. Нарушаване на обществения 
ред по смисъла на настоящата Наредба са непристойни прояви, изразяващи 
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се в употреба на ругатни и други неприлични изрази на публично място, 
оскърбително отношение и държание, скарване, сбиване и всякакви други 
действия, с които се нарушава спокойствието на гражданите, но които поради 
своята по-ниска степен на обществена опасност не представляват 
престъпление. 
 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 
 
 

Чл. 6. (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) За осигуряване на обществения ред, на нормални условия на 
труд и отдих на гражданите и предотвратяване извършването на действия, 
противни на добрите нрави, нарушаващи обществения ред СЕ ЗАБРАНЯВА: 
1. Сбивания, скарвания и други скандални действия, с които се нарушава 
спокойствието на гражданите непристойно и неморално поведение, което се 
изразява с действия, жестове и словесни изрази, нарушаващи обичайните 
норми на морал и поведение, демонстративни действия и поведение на 
обществени места, несъвместими с обществените норми на поведение, 
накърняващи личността и националните чувства.  
2. Излагането, предлагането и продажбата на и от малолетни и непълнолетни 
лица на литература с порнографско съдържание по улиците, заведенията и 
други обществени места.  
3. На посетителите на масови мероприятия да нарушават обществения ред в 
стадиони, игрища, кина и други, увреждането на имуществото, както и 
внасянето и консумацията на алкохол.  
4. (изм. с Решение № 30 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 
3/21.12.2015 г., изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 5/29.02.2016 г., доп. с Решение № 141 на Общински съвет – 
Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 г.; изм. с Решение № 290 на 
Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г.) Допускането 
без придружител /родители, настойници, попечители или други лица, които 
полагат грижи за детето/ на обществени места на дете, което не е навършило 
14-годишна възраст след 20,00 ч., съответно ако детето е навършило 14-, но не е 
навършило 18-годишна възраст – след 22,00 часа. Ако родителите, попечителите 
или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са 
длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на 
обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 
18-годишна възраст.  
5. Прожектиране на филми с порнографско съдържание, филми на ужасите 
без афишите да посочват, че в салона не се допускат малолетни и 
непълнолетни лица.  
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6. Игри с парични премии, хазарт и други, освен в отговарящи на условията за 
това заведения, с издадени за целта разрешения, както и допускането на 
малолетни и непълнолетни лица до такива обекти.  
7. /Изм. с Решение № 845 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
55/30.07.2019 г./ Вдигането на шум в жилищните сгради и в близост до тях, 
смущаващ спокойствието на обитателите, между 14:00 и 16:00 часа и между 
22:00 и 8:00 часа в делничните дни и между 14:00 и 16:00 часа и 22:00 и 9:00 часа 
в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано 
събиране и извозване на битовите отпадъци. 
8. Продажбата на пиротехнически изделия, предназначени за увеселителни и 
културни цели, които съдържат пиротехнически състави, енергията на които при 
привеждане в действие създава светлинен, звуков, димов, газоотделящ, движещ  
или взривен ефект без съответното разрешение за търговия, както и 
продажбата им на малолетни и непълнолетни лица и други нарушаващи 
спокойствието на гражданите, тяхното здраве и живот. 
9. Писането, драскането и лепенето на лозунги, афиши, обяви, плакати, 
рекламно-информационни елементи и други извън регламентираните от 
Община Раковски за това места, както и по витрините, фасадите на сградите и 
търговските площи на общинските държавни фирми и учреждения, без 
разрешение на съответния собственик, управител или изпълнителен директор, а 
също и по фасадите и оградите на частни имоти без разрешение на 
съответния собственик.  
10. Поставянето на изборни материали, освен на определените от Кмета на 
Общината места.  
11. В едномесечен срок от приключване на предизборната кампания, всички 
политически партии коалиции и независими кандидати за своя сметка са 
длъжни да премахнат техните агитационни материали и да почистят местата, 
където същите са били поставени, независимо дали агитационните материали 
са били поставени на регламентирани или нерегламентирани места на 
територията на Община Раковски.  
12. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни 
материали и други, поставени на определените за тази цел места по 
съответния ред.  
13. Изграждането на силажни ями по улици и тротоари, както и в близост до 
обществени места.  
14. Инсталирането и престояването на маси за открито сервиране в 
обществените пространства – тротоари и други, в часовете от 22:00 часа до 
06:00 часа, когато обектът се намира в непосредствена близост до 30 м. от 
жилищна сграда – на тротоари и площадки пред подблокови пространства, 
независимо от това дали има разрешително за удължено работно време или 
разрешение за поставянето на маси.  
15. На управителите на питейни заведения, кафенета, дискотеки и други 
заведения за обществено хранене, в чиято програма са включени еротични 
танци, да допускат посещението на непълнолетни лица. 
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16. Забранява се провеждането на сватбени, семейни и други частни 
събирания на места, общинска собственост, като тротоари, площади, улици, 
междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в 
открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието 
на гражданите. 
17. /Отм. с Решение № 845 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
55/30.07.2019 г./  
18. Поставянето на плакати и други рекламни материали, показващи или 
провокиращи насилие, порнография и употреба на наркотични и упойващи 
вещества.  
19. На собственици и управители на интернет зали, заведения, дискотеки и други 
подобни сгради, в които се провеждат мероприятия, свързани с масово 
събиране и посещение на малолетни и непълнолетни лица, се разрешава 
протичане на същите след предварително писмено уведомление и 
разрешение от Кмета на Община Раковски и органите на РУ на МВР – 
Раковски, срещу представяне на разрешение за ползване на сградата. 
20. Сервирането на алкохол на видимо пияни лица и психично болни, както и на 
лица с алкохолен рецидив.  
21. Забранява се търговията и разполагането на обекти и съоръжения за 
търговски и обслужващи дейности /маси, сергии, кабини, павилиони, витрини, 
осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, часовници, табла и други/, 
устройването на зони за улична търговия върху озеленените площи, както и върху 
други терени – публична или частна общинска собственост, освен с изричното 
разрешение, издадено по ред, предвиден с Наредбите на Общински съвет 
Раковски и становище от РУ на МВР – Раковски.  
22. Забранява се авто-тенекеджийска или подобна дейност и боядисване на 
автомобили без писмено съгласие на живеещите в съседните сгради и 
разрешение, издадено по съответния ред от специализираните инстанции.  
23. Забранява се унищожаването или повреждането на зелените площи на 
територията на Общината. Забранява се отъпкване и  унищожаване на улични 
цветни или тревни площи, включително отрязването, отсичането, изкореняването 
и преместването или извозването на дървесна или храстова растителност, 
независимо от собствеността и състоянието й, без издадено по съответния ред 
разрешение от общинската администрация. 
24. (нова - Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Забранява се извършването на дейности, причиняващи шум, 
отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи 
допустимите норми, съгласно действащото законодателство на РБългария. 
 
Чл. 7 (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) /1/ Организаторите на масови прояви, включително митинги и 
демонстрации са задължени в 2-дневен срок преди провеждането да уведомят 
РУ на МВР – Раковски, кмета на Община Раковски и кмета на съответното 
населено място за мястото и часа на провеждане на мероприятието. 
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/2/ При заявяване на повече от едно мероприятие за едно и също място и 
време, право на провеждане има организаторът, извършил първи 
необходимото уведомление по ал. 1. 
 
Чл. 8. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ употребата и откритото носене на газови пневматични и 
механични оръжия и устройства, пиротехнически изделия, които съдържат 
пиротехнически състави енергията на които при привеждане в действие създава 
светлинен, звуков, димен, газоотделящ, движещ или взривен ефект, 
застрашаващи спокойствието, здравето и живота на гражданите. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.)  
 
Чл. 9. (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) ЗАБРАНЯВА СЕ построяването и монтирането на естради и 
палатки, сушилни и други по улиците, тротоари, площади, зелени площи, 
междублоковите пространства и други обществени места, както и извършване 
на търговска дейност на същите без писмено разрешение на Кмета на 
Община Раковски или упълномощено от него лице и становище от РУ на МВР – 
Раковски.  
 
Чл. 10. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ производствената дейност в и около жилищни сгради, 
без писмено разрешение на оторизираните органи. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 11. /1/ ЗАДЪЛЖАВАТ СЕ домоуправителите на жилищни блокове и 
собствениците на жилищни сгради да осигурят надписи на пощенските кутии, 
да поддържат в изправност осветителната и звънчева инсталации, да 
организират заключването на входните врати, изби и тавански помещения. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.)  
 
Чл. 12. /1/ (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 5/29.02.2016 г.) Общинска администрация утвърждава работно 
време на магазинната мрежа, увеселителните заведения, заведенията за 
обществено хранене, ателиетата за услуги и други за целта Кметът издава 
специална заповед придружена със становище от РУ на МВР – Раковски. 
/2/ (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) При определяне на работното време на полунощни и нощни 
заведения на територията на общината собствениците на фирмите, 
стопанисващи обектите, представят протокол от РЗИ – Пловдив за замерване на 
шума и отделянето на вредни газове и миризми, удостоверяващи, че не 
надвишават допустимите граници и норми. 
/3/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.)  
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Чл. 13. Ръководителите на фирми, учреждения и обществени организации се 
ЗАДЪЛЖАВАТ: 
1. Да поставят фирмени плакати, реклами и други на фасадите на сградите, 
прилежащите тротоари и зелени площи само след одобряване от съответните 
органи от общината и заплащане на съответните такси. 
2. (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Да поддържат в изправност и добро естетическо състояние 
светещите реклами и надписи, изображения по стените на сградите.  
 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 
 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА 
 

Чл. 14. /1/ Поддържането на приветлив и естетичен вид на територията на 
Община Раковски изисква редовно почистване /метене, миене, 
снегопочистване и други/ по определени графици и маршрути. 
/2/ Организацията на дейността се възлага на специализирани фирми и 
работници по сключени договори в общината и кметствата. 
/3/ Задължават се ръководителите на фирми, организации, ведомства и 
граждани да поддържат в приветлив вид имотите, които стопанисват и 
управляват, както и прилежащите към тях части от тротоари, зелени площи, 
декоративна растителност, междублокови пространства и други. 
/4/ Прилежащите тротоари, зелени площи, декоративна растителност, улични 
платна и други се определят от кмета на общината. 
 
Чл. 15. /1/ Юридическите лица и гражданите са длъжни да осигурят: 
1. (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Събирането и изхвърлянето в осигурените за целта съдове и 
места за битова смет и промишлени отпадъци от жилищните и производствени 
помещения. 
2. Поддържането чистотата на благоустройствените фондове по сключени 
договори и съгласувани графици. 
3. Почистването на снега и тротоарите, посипването им с пясък и отстраняване 
на ледени висулки и надвиснал сняг. 
4. Места за изтупване и простиране на дрехи. 
5. (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Направа и поддържане в изправност на хигиенни отходни места 
и помийни ями в неканализираните терени, по указание на органите на 
общината. 
6. Временни огради при ремонтни и строителни дейности, предпазващи от 
замърсяване на тротоари, прилежащи терени и зелени площи. 
7. Да паркират МПС по начин, който не възпрепятства извозването и 
обслужването на съдовете за битови отпадъци. 
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8. Предпазни престилки и необходимите средства за почистване при 
използване на жива теглителна сила за транспортиране. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.)  
 
Чл. 16. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ: 
1. Изхвърлянето в съдове за смет на пожароопасни и избухливи вещества, 
твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и др., които да повредят 
сметосъбирачните машини. 
2. Преместването на съдовете за смет от определените места. 
3. Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места. 
4. Запалването на сметта в съдовете за смет и площадките. 
5. (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Складирането и изхвърлянето на оборски тор по улиците и други 
обществени места в регулацията на населеното място. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.)  
/3/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 17. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ: 
1. Поставянето на съдове с цветя на тераси и балкони, освен ако са здраво 
закрепени. 
2. Изтърсване и изтупване от балконите, терасите и прозорците освен на 
местата и през времето, определено с правилниците за вътрешния ред на 
етажната собственост, както и миенето на тераси и балкони, при което водата 
изтича извън водосточните тръби. 
3. (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените 
площи, пред жилищните блокове и междублокови пространства. 
4. (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
5. Миенето, почистването и ремонтирането на МПС по улиците, парковете и 
зелените площи. 
6. Изхвърлянето на угарки, употребени билети и други отпадъци по улиците, 
площадите и други обществени места. 
7. Колене и транжиране на животни на уличните платна и тротоарите. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 18. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ:  
1. Отглеждане на животни по тротоари, улични платна, паркове и други 
обществени терени. 
2. Водене на кучета без ремък и намордник и пускането им без надзор от 
стопанина. 
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3. Въвеждането на животни в магазинната мрежа и разхождането им на 
територията на детски и здравни заведения и кварталните детски площадки. 
4. (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
5. Пашата на животни в паркове, градини, лесопаркове, църковни и училищни 
дворове, около вододайни и вилни зони и безстопанственото им пускане. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.)  
 
Чл. 19. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ:  
1. Извеждане на отпадни води по улици, тротоари и други обществени места. 
2. Извършване на дейности, при които отпадните води замърсяват, наводняват 
или повреждат долни етажи или имоти на физически или юридически лица. 
3. Запалването на автомобилни гуми и други силно димящи или опасни 
предмети и вещества, както и паленето на огньове на обществени места. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.)  
 

РАЗДЕЛ ІV 
 

ОПАЗВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО 
 

Чл. 20. /1/ Наказват се по тази Наредба извън случаите, уредени със закон, 
лицата, които повреждат пътните, тротоарните, уличните и паркови настилки, 
зелени площи, осветителни тела, паметници на културата, скулптурни – 
декоративни елементи, пътни съоръжения, аварийни осветления, автоспирки, 
съдове за смет и други. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 21. /1/ В паркове, зелените площи и други обществени места СЕ ЗАБРАНЯВА: 
1. Отъпкването на тревните площи, косенето на трева и вземането й без 
разрешение на Кмета на населеното място. 
2. Късането, повреждането, подрязването и отсичането на цветя, храсти, 
фиданки и дървета, освен в случаите на издадени разрешения от Кмета на 
Общината. 
3. Разместването на пейки, стъпването и драскането по тях. 
4. Ловенето на птици, унищожаването на гнезда и птичи яйца. 
5. Поставянето на пчелни кошери. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 22. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ сушенето на сено, мента, фъстъци и други по главните 
пътни артерии на селата, паркове, училищни дворове, спортни и други 
обществени площадки. 
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/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
Чл. 23. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ: 
1. Складирането на строителни и други материали върху тротоарите и уличните 
платна за повече от 5 /пет/ дни, става само след издаване на разрешение от 
Общината и Кметствата и заплащане на дължимата такса. След прибиране на 
стоварените горивни, строителни и други материали, собственикът е длъжен да 
почисти замърсените тротоари и други площи и уведоми Кметството. 
2. Цепенето на дърва върху тротоарите и уличните платна. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 24. /1/ ЗАДЪЛЖАВАТ СЕ строителните организации, инвеститорите и 
гражданите при извършване на строителни дейности: 
1. Да осигурят опазването на съществуващата растителност, надземни и 
подземни проводи, настилки по тротоарите и уличните платна. 
2. Да подреждат строителните материали и осигуряват безопасност на 
движението за пешеходците и МПС. 
3. При разкопаване на пътни и тротоарни настилки, зелени площи и други 
обществени терени се иска писмено разрешение от общинска 
администрация.  
4. Когато на физически лица и юридически лица се налага да разкопават пътни 
тротоарни настилки, зелени площи и други общински терени, се задължават да 
внесат като депозит тройния размер на разходите по възстановяването на 
разрушените благоустройствени фондове по сметка на Община Раковски. 
Размерът на депозита и срока на възстановяване се определя от Отдел „ТСУ”. 
Внесената сума се връща само при качествено възстановяване на 
благоустройствените фондове в определения срок. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 25. /1/ (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 5/29.02.2016 г.) Забранява се извън случаите, уредени със закон, 
отвеждането на отпадни води от строителни площадки и бетонови възли, 
автомивки, фирми, организации и частни имоти към уличните платна, както и 
засипване и повреждане на уличните канавки и дъждоприемни шахти. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 26. /1/ Почистването на дъждоприемните шахти се извършва по определен 
план, съгласуван с Общината. Отпадъците от дъждоприемните шахти се 
извозват същия ден. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
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РАЗДЕЛ V 
 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНА НА ВОДАЧИТЕ НА МПС И 
ПЕШЕХОДЦИТЕ 

 
Чл. 27. (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) /1/ Принципните схеми на организация на движението на 
територията на Община Раковски се приемат от общината, съгласувано с 
Постоянните комисии по законност и обществен ред и по безопасност на 
движението при Общински съвет Раковски и РУ на МВР – Раковски. 
/2/ Временен режим на движение поради ремонт, аварии, спортни прояви, 
строителство и други, се определя от кмета на общината и председателя на 
комисията по безопасност на движението съгласувано с РУ на МВР – Раковски, 
а за пътищата от републиканската пътна мрежа – с Пътно управление - Пловдив. 
 
Чл. 28. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ на пътниците в обществения транспорт да се качват: 
1. В нетрезво състояние. 
2. С нечисти облекла и багажи, както и превозване на животни в тях. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 29. (изм. и доп. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 5/29.02.2016 г; отм. с Решение № 337 на Общински съвет - Раковски, 
взето с Протокол № 22/26.04.2017 г.) 
/2/ За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се 
спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението 
и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни 
превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоари, 
изградени от усилена тротоарна настилка, успоредно или перпендикулярно на 
оста на пътя, ако от тротоара остава разстояние най-малко 1,5 метра за 
преминаване на пешеходци. 
/3/ (нова с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Ограниченията по предходните алинеи не важат за 
неблагоустроени улици, тротоари и зелени площи. 
 
Чл. 30. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ: 
1. Поставянето на бетонни и други рампи до бордюрите на уличните платна за 
изкачване на транспортните средства. 
2. Складирането на сняг, отпадъци и други на кръстовища, тротоари и пресечки, 
създаващи опасност за движение на пешеходци и МПС. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
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Чл. 31. /1/ (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 5/29.02.2016 г.)ЗАДЪЛЖАВАТ СЕ всички видове превозни средства с 
животинска тяга, както и необорудвани и несигнализирани превозни средства 
да бъдат регистрирани, оборудвани и сигнализирани съгласно Правилника за 
прилагане на Закона за движение по пътищата. Регистрирането и контрола по 
оборудването и сигнализирането на същите се извършва от съответните 
кметства, съвместно с органите на РУ на МВР – Раковски. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 31.а. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ престоят и паркирането на автомобилите: 
1. (отм. с Решение № 337 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 
22/26.04.2017 г.). 
2. На място, където превозното средство създава опасност или пречка за 
движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или 
сигнал; 
3. До престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на 
движението; 
4. В тунели и подлези, мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с 
ограничена видимост; 
5. На пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра 
преди тях; 
6. На кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях; 
7. На платното за движение, където разстоянието между пътното превозно 
средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малка от 3 
метра или с пътен знак е забранено изпреварването; 
8. Върху пътна лента, предназначена за движение на бавно движещи се пътни 
превозни средства, обозначена с пътен знак; 
9. (нова с Решение № 411, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.) На място, където 
превозното средство пречи на сметоизвозването и снегопочистването; 
10. (отм. с Решение № 411, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.); 
11. (отм. с Решение № 411, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.); 
12. (отм. с Решение № 411, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.); 
13. (отм. с Решение № 411, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.); 
14. (отм. с Решение № 411, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.). 
/2/ (нова с Решение № 411, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.) Освен в 
посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено: 
1. Пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други 
места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства; 
2. На платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на 
жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; 
3. На спирките на превозните средства от редовните линии за обществен 
превоз на пътници; 
4. На места, определени за хора с трайни увреждания; 
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5. На пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за 
регистрация на които е отнето или върнато на Министерство на вътрешните 
работи. 
6. Пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и 
училищата. 
/3/ (нова с Решение № 411, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.) Забранява се 
паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини, детски площадки, 
площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места 
извън разрешените за това места. 
 
 
Чл. 32. /1/ ЗАДЪЛЖАВАТ СЕ водачите на превозни средства с животинска тяга, 
както и на велосипедисти да се движат със светлоотразителни жилетки по 
пътищата на републиканската и общинската пътна мрежа от 18:00 до 06:00 
часа през есенно-зимния сезон и от 22:00 до 06:00 часа през пролетно-летния 
сезон. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 33. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ движението на състезателни коли и мотоциклети с 
форсирани двигатели на самостоятелен ход на територията на общината с 
изключение на предварително утвърдените състезателни трасета от общинска 
администрация и КАТ. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
Чл. 34. /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ: 
1. Разполагането на спрени от движение, бракувани или неподлежащи на 
възстановяване МПС по уличните платна, тротоарите и паркингите, пешеходните 
зони и вътрешнокварталните пространства и алеи. 
2. Домуването на товарни автомобили, автобуси, ремаркета и 
селскостопанска техника по тротоари, улични платна, площади и зелени 
площи, освен в случаите на издадени разрешения от Кмета на Общината. 
3. (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Прокопаването на улици и тротоари без разрешение от 
Общинска администрация – Раковски и РУ на МВР – Раковски. 
/2/ (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 
 
 

РАЗДЕЛ VІ 
 

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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Чл. 35. (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Актове за установяване на нарушения се съставят от 
длъжностните лица на общинската администрация, органите на РУ на МВР – 
Раковски, както и други лица, определени със заповед от Кмета на Общината. 
 
Чл. 36. /1/ Установяването на нарушенията на наредбата, налагането на глоби 
на местонарушението, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления  става по реда, определен от Закона за 
административните нарушения и наказания. 
/2/ (изм. и доп. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 5/29.02.2016 г.) На нарушителите се налагат следните наказания: 

1. (отм.) 
2. (изм. и доп. с Решение № 141 на Общински съвет – Раковски, взето с 

Протокол № 10/28.06.2016 г.)Глоба по фиш – от 10 до 50 лева. 
3. Глоба в размер от 20 до 100 лева – за нарушение по чл. 11. 
4. Глоба в размер от 50 до 100 лева – за нарушение по чл. 28, ал. 1. 
5. Глоба в размер от 10 до 200 лева – за нарушение по чл. 17, ал. 1. 
6. (изм. с Решение № 337 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 

22/26.04.2017 г.) Глоба в размер от 50 до 200 лева – за нарушение по чл. 15, 
ал. 1, чл. 29, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 31а, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34, 
ал. 1. 

7. /Изм. с Решение № 845 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол 
№ 55/30.07.2019 г./ Глоба в размер от 200 до 700 лева за физическите 
лица, а за юридическите лица и едноличните тъговци се налагат 
имуществени санкции в размер на 500 до 3000 лева – за нарушителите по 
чл. 6, т. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 и 24, чл. 13, чл. 
18, ал. 1, чл. 27, ал. 2, чл. 30, ал. 1. 

8. Глоба в размер от 50 до 500 лева – за нарушение по чл. 6, т. 7, чл. 21, ал. 1, 
чл. 22, ал. 1, чл. 23, ал. 1, чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 1. 

9. Глоба в размер от 300 до 500 лева – за нарушение по чл. 6, т. 6. 
10. Глоба в размер от 100 до 500 лева – за нарушение по чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 

1, чл. 10, ал. 1. 
11. Глоба в размер от 200 до 500 лева – за нарушение по чл. 9.  
12. Който допусне от 22,00 ч. до 6,00 ч. непълнолетно лице в управляван от него 

търговски обект в нарушение на забраната по чл. 6, т. 4, се наказва с 
глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно 
нарушение – с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.  

13. Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за 
дете, което наруши забраната по чл. 6, т. 4, или родител, попечител или 
друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури придружител на 
лице  навършило 14-, но ненавършило 18-годишна възраст на обществени 
места след 22,00 ч., се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 
до 500 лв., а при повторно нарушение – с глоба или имуществена санкция 
от 500 до 1000 лв. 
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14. При маловажни случаи, неуредени със закон при нарушение на чл. 6, т. 8 
се налага глоба в размер от 100 до 500 лева за търговци и 
разпространители. 

15. За нарушение по чл. 12 се налагат следните наказания: 
а) При първо нарушение се налага глоба в размер от 100 до 500 лева. 
При повторно нарушение се отнема разрешителното за удължено 
работно време. 
б) При работа без утвърдено работно време се налага глоба в размер от 
20 до 200 лева. 

16. За нарушение по чл. 16 се налагат следните наказания: 
а) При нарушение на т. 1, 2, 4 и 5 на чл. 16 се налага глоба в размер от 50 
до 200 лева; 
б) При нарушение на т. 3 на чл. 16 се налага глоба в размер от 500 до 
2000 лева за физически лица и от 1000 до 5000 лева за юридически лица; 
в) При повторно нарушение се налага глоба в размер от 1000 до 5000 
лева за физически лица и от 2000 до 10000 лева за юридически лица. 

17. За нарушение по чл. 19, ал. 1 се налага глоба в размер от 100 до 1500 
лева. 

18. За нарушение по чл. 20, ал. 1 се налага глоба в размер от 100 до 500 лева, 
като нарушителите възстановяват разрушеното за своя сметка. 

19. За нарушение по чл. 24, ал. 1 се налага глоба в размер от 100 до 5000 
лева за физически лица и глоба от 1000 до 50000 лева за юридически 
лица. 

20.  Нарушителят дължи обезщетение за претърпените от държавните 
учреждения, фирми или организации вреди от нарушенията. 
 

/3/ (нова - Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г., изм. и доп. с Решение № 141 на Общински съвет – Раковски, 
взето с Протокол № 10/28.06.2016 г.) За маловажни случаи на административни 
нарушения по Раздел V от настоящата наредба, установени от служители на 
МВР или упълномощени от кмета на общината лица, се налага глоба с фиш в 
размер от 10 до 50 лева, който може да бъде съставен в отствието на водача, 
като за целта екземпляр от него се залепва на стъклото на шофьорската врата 
или на предното обзорно стъкло на МПС. Фишовете се предават в Общинска 
администрация - Раковски за събиране.  
/4/ (нова - Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Ако собственика на МПС в случаите по ал. 1, посочи друго лице, 
извършило нарушението, попълва декларация, с която декларира кой е водача, 
извършил нарушението, като посочва пълните му данни и представя копие от 
шофьорската му книжка и талон. На лицето, посочено с декларация от 
собственика на МПС, с което е извършено нарушението, се изпраща покана с 
препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в Община Раковски в 
едномесечен срок от получаването й, за да му бъде издаден фиш. При 
неявяване в определения срок, на лицето се издава фиш в негово отсъствие, 
който се смята за връчен от датата на издаване на фиша. 
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Чл. 37. (изм. с Решение № 30 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 
3/21.12.2015 г.) За констатираните нарушения по Наредбата се съставят актове 
от контролните органи по чл. 35, въз основа на които се издават наказателни 
постановления от кмета на Общината или определен от него заместник-кмет. 
 
Чл. 38. /1/ Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които 
са навършили 16 години и са могли да разбират свойството и значението на 
извършеното нарушение и да ръководят постъпките си. 
/2/ За административни нарушения, извършени от малолетни лица, които са 
навършили 14 години, непълнолетни от 14 до 16 години и поставените под пълно 
запрещение, които съзнателно са допуснали извършването им, отговарят 
съответно родителите, попечителите или настойниците им. 
/3/ За нарушения при осъществяване дейността на фирми, учреждения и 
организации отговарят работниците и/или служителите, които са ги извършили, 
както и ръководителите/управителите, които са наредили или допринесли да 
бъдат извършени. 
 
Чл. 39. /1/ Глобите и обезщетенията до минимума, определен в ЗАНН, както и 
други наказания не подлежат на обжалване. 
/2/ (изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 30-
дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно 
постановление и се изпраща за принудително събиране. 
/3/ За нарушение на Наредбата от военнослужещи същите отговарят съгласно 
дисциплинарния устав, а актовете срещу тях се изпращат на командирите на 
съответните войскови части. 
/4/ Наказващите органи могат да уведомят за наложените наказания 
обществеността чрез средствата за масова информация. 
 
  
 Чл. 40. (отм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол 
№ 5/29.02.2016 г.) 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

(нова - Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) 

 
 § 1. По смисъла на тази наредба: 
1. „Тротоар, изграден от усилена тротоарна настилка“ е тротоарна площ, 
оформена съгласно действащият регулационен план и оразмерена за 
натоварване от леки автомобили до 2,5 тона. 
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2. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила 
на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено 
наказание за същото по вид нарушение. 
3. „Маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение с оглед на 
липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други 
смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена 
опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. 
 

 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
(изм. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 

5/29.02.2016 г.) 
 

§ 2. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. 
§ 3. Настоящата наредба отменя Наредба № 1, приета с Решение № 402, взето 
с Протокол № 30/22.12.2009 г. от редовно заседание на Общински съвет 
Раковски. 
§ 4. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината. Кметовете 
на населените места и органите на РУ на МВР – Раковски. 
§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за 
организацията и безопасността на движението на територията на Община 
Раковски, Пловдивска област влиза в сила 3 /три/ дни след публикуването й в 
официалната интернет страница на Община Раковски. 
§ 6. (нов - Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
5/29.02.2016 г.) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 64, взето с 
Протокол № 5/29.02.2016 г. - Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението на територията 
на Община Раковски, Пловдивска област, влиза в сила три дни след 
публикуването й на официалната интернет страница на Община Раковски - 
www.rakovski.bg. В едногодишен срок от влизане в сила на Наредбата за 
изменение и допълнение кметът на Общината следва да утвърди със заповед 
образци на фиш и акт за установяване на административно нарушение. 
§ 7. (нов – Решение № 141 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
10/28.06.2016 г.) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 141, взето с 
Протокол № 10/28.06.2016 г. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението на територията 
на Община Раковски, Пловдивска област влиза в сила три дни след 
публикуването й на официалната интернет страница на Община Раковски – 
www.rakovski.bg.  

http://www.rakovski.bg/
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§ 8. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 290, взето с Протокол № 
20/28.02.2017 г. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението на територията  
на Община Раковски, Пловдивска област влиза в сила три дни след 
публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски – 
www.rakovski.bg 
§ 9. (Изм. с Решение No 337/26.04.2017 г.) Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на 
територията на Община Раковски, Пловдивска област влиза в сила три дни след 
публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски 
www.rakovski.bg .  
§ 10. (Изм. с Решение No 411/31.08.2017 г.) Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на 
територията на Община Раковски, Пловдивска област влиза в сила три дни след 
публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски 
www.rakovski.bg .  
§ 11. (Нов с Решение № 845/30.07.2019 г.) Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на 
територията на Община Раковски, Пловдивска област влиза в сила три дни след 
публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски 
www.rakovski.bg . 
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