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ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
ЧЛ.1.С тази наредба се уреждат реда, условията и специалните изисквания за
опазване на обществения ред и уреждане на обществените отношения, с оглед
осигуряване на спокойствието и отдиха на гражданите, както и защита на техните
права и законни интереси.
ЧЛ.2. Наредбата има действие на територията на община Провадия и е задължителна
за:
1.всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината.
2.юридическите лица със седалище и/или осъществяващи дейност в община
Провадия.
3.избраните ръководства на етажната собственост.
ЧЛ.3.Наредбата определя задълженията на общинската администрация,
правомощията й за констатиране и санкциониране на нарушенията, както и правата и
задълженията на гражданите.
ГЛАВА ВТОРА: ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД.
ЧЛ.4.За опазване на обществения ред се забранява:
(1).Употребата на огнестрелно оръжие и експлозивни материали, извън
регламентираните от закона случаи, както и употребата на газово и пневматично
оръжие. Забраната не се отнася за лица, изпълняващи служебните си задължения по
охрана на мероприятия и обекти.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.
(2). хвърлянето и възпламеняването на пиротехнически изделия и други запалителни
и избухливи смеси на всички места за обществено ползване, както и продажбата им
на малолетни и непълнолетни.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.
(3).употребата на спиртни напитки в предназначените за общо ползване места,
собственост на държавата или общината, в населените места, с изключение на
заведенията за обществено хранене и специално определените места за провеждане
на панаири, сборове и др.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.
(4). непристойното поведение, изразяващо се в предизвикване и участие в скарвания,
сбивания, скандали, употреба на нецензурни думи и изрази и други прояви,
нарушаващи общоприетите морални норми, на всички места за обществено ползване.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.
ЧЛ.5. Забранява се продажбата и сервирането на алкохолни напитки:
(1). на лица под 18 години.
(2). в учебни, възпитателни, здравни и лечебни заведения.
(3). на лица, които са в очевидно нетрезво състояние.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лева.
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ЧЛ.6. Забранява се продажбата на тютюн и тютюневи изделия:
(1). на лица под 18 години.
(2). на територията на детски, учебни и здравни заведения.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лева.
ЧЛ.7. Забранява се:
(1). организиране, провеждане и участие във всички видове хазартни игри, извън
територията на игралните зали и специализирани пунктове.
(2). разкриването на игрални зали с автомати за хазартни игри на разстояние помалко от 300 метра, измерени по графичен път по осовата линия на най-прекия
пешеходен път, от основни и средни учебни заведения.
(3). допускането на лица под 18 години в игралните зали с игрални автомати за
хазартни игри.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лева.
ЧЛ.8. Заведенията за обществено хранене и развлечения, игралните и компютърни
зали:
(1). имат работно време от 06.00 до 23.00 часа.
(2). могат да имат удължено работно време в периода от 23.00 до 03.00 часа, за което
им се издава разрешение от Кмета на общината. Редът и условията за издаване и
отнемане на разрешение за удължено работно време се определят в «Наредба за
условията и реда за провеждане на търговска дейност на територията на община
Провадия».
ЧЛ.9. Собствениците, наемателите и обслужващия персонал (управители, бармани,
сервитьори и др.) на заведения за обществено хранене и развлечения, игрални и
компютърни зали са длъжни:
(1). да спазват работното време, определено съгласно изискванията на чл.8.
(2).да поставят на видно място в заведението разрешението за удължено работно
време.
(3). осигурят охрана, отговаряща за реда и сигурността на посетителите в и около
заведенията, работещи с удължено работно време, когато последното е с минимум 30
седящи места за посетители.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лева.
ЧЛ.10. За осигуряване безопасността и сигурността им за лицата под 18 години:
(1). се определя вечерен час 22.00 часа (20.00 часа за лица до 14 годишна възраст).
(2). учениците са длъжни да носят личните си ученически карти в училище и извън
него и да ги представят за проверка, при поискване от контролните органи по
настоящата наредба.
(3).контролът и отговорността за спазване на вечерния час и носенето на личните
ученически карти се осъществява от родителите и/или настойниците.
(4). (отменена-Реш.№43-721/19.12.2018г.)
При нарушения се налага глоба от 20 до 200 лева.
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ЧЛ.11. (отменен-Реш.№43-721/19.12.2018г.)
ЧЛ.12. (отменен-Реш.№43-721/19.12.2018г.)
ЧЛ.13. Забранява се:
(1). (нова-Реш.№25-499/26.09.2013г.) провеждането на открито на събрания, митинги,
манифестации, публични протести, религиозни служби и лекции, които не са
организирани по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията,
митингите и манифестациите.
(2). (нова-Реш.№25-499/26.09.2013г.) провеждането на сватбени, семейни и други
частни събирания на нерегламентирани места – тротоари, площади, улици,
междублокови пространства, градини, паркове и други территории общинска
собственост, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на
гражданите.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 1 000 лева.
ЧЛ.14. Организаторите на събрания на открито, митинги, манифестации, публични
протести, религиозни служби:
(1).уведомяват Кмета (Кметския наместник) на съответното населено място в
сроковете, предвидени в Закона за събранията, митингите и манифестациите.
(2). се задължават да вземат необходимите мерки за опазване на обществения ред при
провеждането им, както и да осигурят чистотата на ангажираните площи след края на
проявата и опазването на общинските имоти от повреждане и унищожаване.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 1 000 лева.
ЧЛ.15. Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви на
открито, извън определените за целта места (стадиони, спортни площадки, басейни)
се дава от Кмета на общината . Организаторите им са длъжни да:
(1).съгласуват провеждането им с Кмета на общината или определено от него
длъжностно лице, най-малко 48 часа преди провеждането им.
(2).осигурят опазването на обществения ред по време на мероприятието.
ЧЛ.16. Посетителите на административни и други учреждения, заведения за
обществено хранене, развлекателни заведения, хотели, театри, кина и други са
длъжни да спазват установените правила за вътрешния им ред. Нарушителите се
отстраняват от техните служители, а при необходимост със съдействието на органите
на полицията.
ЧЛ.17. Забранява се просията на обществени места.
При нарушение се налага глоба от 20 лева.
ЧЛ.18. Забранява се движението на коли с животинска тяга извън територията на
населените места в общината във времето от 23.00 до 07.00 часа (през периода 1
ноември до 31 март) и от 24.00 до 06.00 часа (през периода 1 април до 31 октомври).
При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лева.
ГЛАВА ТРЕТА: ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА И СПОКОЙСТВИЕТО
НА ГРАЖДАНИТЕ.
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ЧЛ.19. Кметът на общината, съобразно със спецификата на териториите в населените
места, съгласувано с полицията, определя:
(1). улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрана за движение
на превозни средства, строителни и селскостопански машини.
(2). постоянни места и режима за паркиране на превозните средства, както и
временните места при провеждане на панаири, атракционни и спортни прояви.
ЧЛ.20.Забранява се движението, паркирането и ремонта на превозни средства по:
(1). алеите на парковете и градините, детските площадки, зелените площи, дворовете
на детските градини и учебни заведения.
(2).(Изм.Реш.№17-305/22.02.2017г.) градския площад, с изключение на получилите
разрешение за преминаване от Кмета на общината във връзка със зареждане на
търговски обекти, изхвърляне на сметта и превозване на парични средства.
При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.
ЧЛ.21. Забранява се:
(1). паркирането по улиците, тротоарите, зелените площи и местата за обществено
ползване на товарни автомобили. Кметът на общината организира осигуряването на
места за паркиране срещу заплащане на услугата.
(2). паркирането по улиците, тротоарите и местата за обществено ползване на
бракувани, катастрофирали и спрени от движение превозни средства.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 1 000 лева.
ЧЛ.22. Забранява се вдигането на шум на обществени места и в жилищни сгради,
чрез:
(1).викане, пеене и свирене, използването на озвучителни уредби и музикални
състави . Не се разрешава изнасянето и използването на музикални и озвучителни
уредби пред търговските обекти, с изключение на прилежащите открити площи на
ресторантите.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 1 000 лева.
(2).продължително загряване и форсирането на място на двигателите на моторни
превозни средства.
(3).(Изм.Реш.№51-725/27.2011г.,Pеш.№25-499/26.09.2013г.)
използването
на
озвучителни системи и други електронни устройства при провеждане на шумни
увеселения, сватбени и други семейни тържества, на открито в частни имоти, както и
в такива публична и частна общинска собственост, с изключение на часовете от 16.00
до 20.00 (21.00 през летния сезон)
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.
(4).изтупване и изтърсване във времето от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 08.00 часа
в делнични и 09.00 часа в празнични дни.
При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лева.
(5).Забраната по алинея 1 не се прилага при обществени прояви, провеждани по реда
на чл.чл.14 и 15 от настоящата наредба.
(6). (Отм.Реш.№51-725/27.07.2011г.)
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ЧЛ.23.(1). Освен забраните по предходния член, в жилищните сгради и квартали се
забранява извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които
нарушават спокойствието на останалите граждани.
(2). За задоволяване на битови потребности, дейностите по предходната алинея могат
да се извършват само от 08.00 (09.00 в празнични и почивни дни) до 14.00 часа и от
16.00 до 20.00 часа.
(3). Промишлена, складова и шумна търговска дейност ( в т.ч. и зареждане на
търговските обекти ) в жилищните сгради се разрешава само след писмено съгласие
на обитателите. Разрешението се издава от техническите служби на общинската
администрация по установения ред.
(4).В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки,
дейностите по алинея 3 не могат да се извършват във времето от 14.00 до 16.00 часа и
от 22.00 до 06.00 часа.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 2 000 лева.
ЧЛ.24. На /и от/ балконите и прозорците на сградите се забранява:
(1). поставянето на недобре закрепени предмети.
(2). изтупването, изтърсването, изхвърлянето на отпадъци, изливането на вода и
други течности.
При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лева.
ЧЛ.25. При ползване на обществения транспорт се забранява:
(1). пушенето, употребата на алкохол и хвърлянето на хранителни и други отпадъци.
(2). викането, свиренето, пеенето и други действия, нарушаващи спокойствието на
останалите пътници и водачите на превозните средства.
(3). качването и слизането по време на движение.
(4). превоз на запалителни и избухливи вещества, газови бутилки, замърсяващи
материали.
(5). превоз на кучета без намордник.
При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лева.
ЧЛ.26. Собствениците на превозни средства с животинска тяга са длъжни:
1. да ги поддържат в изправност.
2. да осигурят светлинната им сигнализация.
3. да осигурят престилка за животното, предпазваща от замърсяване при движение.
4. да не допускат управлението им от непълнолетни.
При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лева.
ЧЛ.27. Забранява се:
1. паленето на огън, извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности, без
съответните предохранителни мерки.
2. отвеждането на дим и газове през прозорците и стените.
3. паленето на огън и изхвърлянето на незагасена жар в съдовете за смет.
При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лева.
ЧЛ.28. Забранява се къпането в язовири, реки и други неохраняеми водоеми.
При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лева.
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ЧЛ.29. Задължават се ръководителите на предприятия, учреждения, организации,
фирми, търговски обекти, избраните ръководства на етажната собственост и
граждани да:
(1). поддържат външните части на сградите и имотите в безопасно за живота и
здравето на гражданите състояние.
(2). почистват от сняг и лед тротоарите и/или прилежащите части към имотите.
(3). обезопасяват строителните площадки, при извършване на строителни и ремонтни
работи, както и изкопи и шахти на общодостъпни места.
(4). превозват строителни, отоплителни материали и отпадъци в превозни средства с
добре уплътнени каросерии, а лесноразпиляемите такива - в покрити превозни
средства.
(5). не допускат движението на моторни превозни средства с непочистени гуми,
замърсяващи с кал и други замърсители уличните платна.
(6). възстановят или заплатят стойността на възстановяването на повредените улични
платна, тротоари, зелени площи и площади при извършване на строително-ремонтни
работи.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 2 000 лева.
ЧЛ.30. Живущите в етажната собственост са длъжни:
1.да поддържат в изправност асансьорната, осветителната и звънчева инстлация.
2. да обезопасят входните врати на етажната собственост.
3. да почистват общите части на сградата и прилежащите терени, самостоятелно или
чрез наемане на други лица.
4. да осигуряват заключването на общите, избените и таванските помещения, а през
нощта и на входните врати на сградите.
5. да поддържат в изправност решетките и капаците на избените помещения, улуците
и водосточните тръби, комините, мазилките, еркерите и покривните конструкции и
не допускат същите да застрашават здравето и живота на преминаващи граждани.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.
ЧЛ.31. Забранява се отглеждане, извеждане и пускане на животни по:
(1). улиците, площадите, зелените площи, спортните терени и около блоковите
пространства в регулацията на населените места, утвърдените туристически
маршрути, археологически и исторически обекти.
(2). диги на реки и дерета в регулацията на града.
(3). Събирането на стада от животни и преминаването им през града и селата се
извършва на места и по маршрути, определени със заповед на Кмета (Кметския
наместник) на съответното населено място.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 2 000 лева.
ЧЛ.32. Не се разрешава:
(1). отглеждането на селскостопански животни и птици в жилищни сгради и парцели
в регулацията, без спазване на съответните строително-санитарни изисквания и в
7

количества над определените в "Наредба за животновъдната дейност на територията
на Община Провадия".
(2). ограждането на тротоари, улици и дерета, с цел отглеждане на домашни животни,
птици и зеленчуци.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.
ЧЛ.33. Забранява се изхвърлянето на животински отпадъци и трупове на умрели
животни в съдовете за смет.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.
ЧЛ.34. Забранява сe:
(1).извеждането на кучета без ремък, пускането им свободно, както и въвеждането им
в обществени сгради, детски площадки, дворовете на детските градини и учебни
заведения.
(2). свободното пускане и извеждане без ремък и намордник на кучета от породи,
застрашаващи живота и здравето на гражданите.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ.
ЧЛ.35. Забранява се завземането под какъвто и да е предлог на каквато и да е част от
общинска земя, пътища, пътеки, зелени площи, граници между имоти, кариери и
други земни и водни площи.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 2 000 лева.
ЧЛ.36. Забранява се:
(1). писането и драскането по фасади, огради, пътни съоръжения и други подобни,
както и тяхното замърсяване и повреждане.
(2). поставяне и разлепване на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, нагледни
агитационни материали и други по сгради и стени, извън определените за целта места
както и по дърветата и стълбовете за улично осветление извън определените за целта
места.
(3). поставяне върху места, предназначени за обществено ползване, на преместваеми
съоръжения и монтиране на трайни конструктивни елементи, без съгласуване и
разрешение от съответните органи на общинска администрация.
(4). унищожаването и повреждането на обяви, реклами, агитационни материали,
политическа украса, знамена, плакати и др, поставени на определените за тази цел
места.
(5). изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците на културата,
паметниците и паметните плочи, физическото посегателство върху тях, както и
оскверняването им с действия, уронващи обществения морал и норми на поведение.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 2 000 лева.
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ЧЛ.37. Забраняват се:
(1). археологическите разкопки, сондажи и теренни проучвания без надлежно
разрешително, съгласно Закона за паметниците на културата и музеите, както и
работа с металотърсачи и други технически средства в зоните на паметниците на
културата.
(2). търсенето на желязо и железни предмети с технически средства и металотърсачи,
в зоната на паметниците на културата.
(3). унищожаването или повреждането на защитени територии и/или екземпляри от
защитен растителен или животински вид.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 500 до 5 000 лева.
ЧЛ.38. Забранява се унищожаването, повреждането, преместването и събарянето на
съдове за отпадъци, указателни табели, пътни знаци, улични и тротоарни настилки,
обществени телефонни апарати, уличните, парковите и подлезните осветителни тела,
обществените чешми и хидранти, декоративни елементи, пейки, заслоните и
спирките на обществения транспорт, скулптурно декоративни фигури и елементи,
обществените сгради, огради и други съоръжения.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 500 до 5 000 лева.
ЧЛ.39. Забранява се използването на детските съоръжения, монтирани в детските
площадки, градини, училища и паркове от лица над 14 годишна възраст.
При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лева.
ЧЛ.40. Забранява се:
(1). поставянето, без разрешение от Кмета на общината и извън определените за
целта места на преместваеми съоръжения - павилиони, бараки, фургони, каравани,
сергии, масички и други обекти за търговия и услуги.
(2). извършването на всякакъв вид търговска дейност върху терени за обществено
ползване, извън района на общинските пазари и площи в града и селата, определени
от общинска администрация.
При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 500 до 5 000 лева.
ЧЛ.41. Забранява се в градините, парковете и уличните зелени площи, дворовете на
учебни и здравни заведения:
(1). късането на цветя, чупенето, отсичането и повреждането на дървета и храсти,
градинки и цветни алеи, без разрешение, получено по съответния ред от общинска
администрация.
(2). изрязването на имена, думи и знаци върху дърветата.
(3). косенето на трева, без разрешение, получено по установения ред.
(4). убиването на полезен дивеч, гълъби, гугутки, пойни птици и унищожаване на
техните яйца.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 2 000 лева.
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ЧЛ.42. Не се разрешава складиране на въглища, дърва, строителни материали и други
едрогабаритни предмети, без разрешение на техническите служби или кмета на
съответното населено място, за повече от четиридесет и осем часа в предназначените
за общо ползване площи (тротоари, площади, улици и др.).
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 2 000 лева.
ЧЛ.43. Забранява се:
(1). отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и надземни
инсталационни колектори, без писмено разрешение на органите и организациите,
които ги стопанисват.
(2). изваждането и снижаването на бордюри, без разрешение от техническите служби
на общинска администрация.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева, а на еднолични търговци или
юридически лица имуществена санкция в размер от 200 до 2 000 лева.
ЧЛ.44. В района на гробищните паркове гражданите са длъжни:
(1). да поддържат в добър вид гробовете на близките си, да почистват същите и около
тях.
(2). да изхвърлят отпадъците при почистване на гробовете в съдовете, поставени за
целта.
(3). да разлепват некролози и съобщения за възпоменания само на поставените за
целта табла.
ЧЛ.45. В района на гробищните паркове се забранява:
(1). увреждане и разрушаване на паметници, паметни плочи, снимки и надгробни
надписи.
(2). паленето на огън и въвеждането на животни.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.
ГЛАВА ПЕТА: КОНТРОЛ И САНКЦИИ.
ЧЛ.46.Контролът по спазване на настоящата наредба се осъществява от:
(1).служители от общинска администрация, упълномощени със заповед на Кмета на
общината.
(2).служители от фирмите по поддържане на чистотата и гробищните паркове,
упълномощени със заповед на Кмета на общината.
(3).служители, работещи по Националната програма "От социални помощи към
заетост", упълномощени със заповед на Кмета на общината.
(4). кметовете на кметства и кметските наместници на населени места.
(5). служителите от РПУ - Провадия.
(6).За сигнали и контрол по спазване на настоящата наредба община Провадия
открива и поддържа денонощен „горещ” телефон.
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ЧЛ.47.За констатираните нарушение на Наредбата, по реда на Закона за
административните нарушения и наказания се:
(1). съставят актове за административни нарушения от контролните органи по чл.46.
(2). издават наказателни постановления от Кмета на общината или упълномощен
заместник-кмет.
ЧЛ.48.(1). При констатирани повторни нарушения на настоящата Наредба, виновните
лица се наказват с глоба в границите на удвоения размер на санкцията, предвидена в
конкретния текст на настоящата наредба.
(2). За целите на настоящата наредба „повторно” е нарушението извършено в
едногодишен срок от датата на влизане в сила на предходното наказателно
постановление.
(3). Размерът на глобата се определя от наказващия орган според тежестта на
нарушението и степента на виновност на нарушителя.
ЧЛ.49.(1). При повторни нарушения на чл.4, ал.2; чл.5, чл.6, чл.7, чл.9, ал.1 и 3; и
чл.12 допуснати от собствениците, наемателите или обслужващия персонал на
съответните търговски обекти и заведения за хранене и развлечения се налага и
временно лишаване от право за упражняване на търговска дейност за срок от 1 /един/
месец до 2 /две/ години.
(2).След влизане в сила на Наказателното постановление, въз основа на него обектите
(заведенията) се запечатват от органите на Общинска администрация и РПУПровадия, което се удостоверява с констативен протокол, подписан от нарушителя.
ЧЛ.50.(1). При констатирани маловажни случаи на нарушения, контролните органи
могат да не съставят актове, а да налагат на място глоба до 10 / десет / лева, която
събират по квитанция.
(2). При отказ да се заплати глобата по ал.1 се съставя акт за нарушението.
ЧЛ.51. За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни или поставени под
запрещение лица отговарят родителите, настойниците или попечителите.
ЧЛ.52.(1). Ако при извършване на административно нарушение са причинени вреди
на общинска собственост или паметници на културата, представляващи общинска
собственост, при издаване на Наказателно постановление, наказващият орган се
произнася и за обезщетението на причинените от нарушението вреди.
(2). Размерът на обезщетението за вредите се определя с помощта на лицензиран
оценител.
ЧЛ.53. За маловажни случаи на нарушения, наказващият орган може да не издаде
наказателно постановление, а да отправи писмено предупреждение към нарушителя.
ЧЛ.54. В случаите, когато наказващият орган прецени, че нарушението, за което е
образувано административно-наказателно производство, съставлява престъпление по
Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава, образуваната преписка
се прекратява, като събраните материали се изпращат на Районния прокурор.
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ГЛАВА ШЕСТА: ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
§.1.Тази наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, вр. чл.8 от Закон за нормативните актове
и влиза в сила 3 (три) дни след публичното й обявяване.
§.2. Ежегодно, в срок до 31 март, кметът на общината да внася в Общинският съвет
информация за изпълнението по спазване изискванията на Наредбата и наложените
санкции.
§.3. Настоящата наредба отменя «Наредба № 1 - За обществения ред и сигурност на
гражданите на община Провадия», приета от Общинския съвет - Провадия с Решение
№ 6-53 от 26.04.2004 г.
§.4.Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на
Общинския съвет - Провадия.
§.5.Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет - Провадия с решение №35452 от 30.03.2010 г.
§.6.Наредбата е изменена с решение №51-725/27.07.2011 г., в сила от 01.09.2011 г.,
решение №25-499/26.09.2013 г. в сила от 01.11.2013 г., решение №17-305/22.02.2017
г. в сила от 16.03.2017 г., решение №43-721/19.12.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ: ....................................................
/ ХРИСТО ГИЧЕВ /
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