
НАРЕДБА № 12  

за условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито, митинги, 

манифестации, шествия и други масови обществени прояви на територията на 

ОБЩИНА ЗАВЕТ 
(приета от Общински съвет Завет, на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА във връзка 

 с чл. 21, ал.1, т.13 от ЗМСМА с Решение № 135/2/ по Протокол № 15 /23.12.2004 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1). С тази наредба се уреждат въпроси от местно значение, свързани с 

реализирането на конституционното право на гражданите да се събират мирно и без 

оръжие на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и други масови 

обществени прояви (масови обществени прояви); регламентират се условията, реда и 

гаранциите за провеждането на тези мероприятия на територията на община Завет и се 

определят изискванията за тях, произтичащи от екологичните, историческите, 

социалните и другите особености на населените места от общината, както и от 

състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. 

(2). Наредбата не се прилага за сватбени, семейни и другарски тържества, културни и 

спортни прояви, погребални ритуали, религиозни обреди и други подобни, както и за 

събранията по месторабота и събранията, предвидени с нормативен акт. 

Чл. 2. (1). Организатори на масови обществени прояви на територията на община Завет 

могат да бъдат политически или други обществени организации, сдружения и 

граждани.  

(2). Сдруженията и политическите партии трябва да бъдат регистрирани по 

законоустановения ред.  

Чл. 3. (1). Гражданите могат да участват в събрания на открито, митинги, 

манифестации и други масови обществени прояви, организирани на територията на 

община Завет и свободно да изразяват своите мнения, възгледи и становища по въпроси 

от политически, икономически, социален, културен или друг характер чрез слово, 

плакати, макети и по друг подобен начин, при спазване на изискванията на Закона за 

събранията, митингите и манифестациите /ЗСММ/ и разпоредбите на тази наредба.  

Чл. 4. Организирането и участието в масови обществени прояви и изразяването на 

мнения, възгледи и становища, съгласно чл. 4 ЗСММ не може да бъде основание за 

преследване и наказване на гражданите, участвали в тези прояви, освен ако това 

съставлява престъпление или друго правонарушение. 

Чл. 5. (1). Предпоставка за законосъобразно провеждане на масова обществена проява 

на територията на община Завет е разрешението за провеждане, предварително 

издадено от кмета на общината или кметството по реда на ЗСММ и тази наредба.  

(2). Кметът на общината или кметството води регистър за постъпилите уведомления и 

издадените разрешения за провеждане на масови обществени прояви.  

Чл. 6. На територията на община Завет масови обществени прояви може да се 

осъществяват по всяко време на денонощието с изключение на часовете между 22,00 

часа и 6,00 часа.  

Чл. 7. (1). В събранията, митингите и манифестациите, които се провеждат на 

територията на община Завет не могат да участват граждани, които: 

- носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които 

може да се използват против живота или здравето на хората или за причиняването на 

материални щети; 

- са в очевидно пияно състояние; 

- са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.  

(2). Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са 

причинени при провеждането на събранието, митинга или манифестацията. 

Чл. 8. (1). Събрания или митинги може да се провеждат на открито или в закрито 

помещение. 

(2). За събрания на закрито, съгласно чл. 43, ал. 3 от Конституцията на Република 

България не се изисква разрешение.  



Чл. 9. (1). Събрания или митинги не може да се провеждат: 

- в непосредствена близост до военни обекти, свързани с националната сигурност и 

обществения ред; 

- в непосредствена близост до центрове за спешна медицинска помощ и лечебни 

заведения за болнична помощ и диспансери. Изключение се допуска за работещите в 

лечебните заведения. 

(2). При провеждане на събрание на открито, митинг или манифестация участниците не 

могат да използват моторни превозни средства, мотоциклети, трактори, самоходни 

машини, ремаркета, полуремаркета и състави от пътни превозни средства. 

(3). С  предварително разрешение на кмета на общината се допуска използването на 

определени пътни превозни средства при провеждането на тържествени и празнични 

манифестации във връзка с официални празници или честването на определени 

професии. 

 

ІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ И МИТИНГИ 

 

 

Чл. 10. (1). За свикване на събрание или митинг на открито е необходимо 

организаторите на проявата най- малко 48 часа преди началото й да уведомят писмено 

кмета на общината или кметството, на чиято територия ще се проведе. /Приложение № 

1/ 

(2). В уведомлението задължително се посочват организатора, целта, мястото и времето 

на събранието или митинга.  

(3). Към уведомлението организаторите прилагат доказателства, относно 

обстоятелствата по чл. 2, ал. 2, съответно пълномощно на лицето, упълномощено да 

организира събранието или митинга на открито.  

(4). В неотложни случай е допустимо уведомлението да се извърши в еднодневен срок. 

Чл. 11. (1). Организаторите на събранието или митинга вземат необходимите мерки за 

осигуряване на реда при провеждането му. 

(2). Кметът, съдействува за нормалното протичане на събранието или митинга, а по 

искане на организаторите- и за осигуряване на помещение.  

(3). При постъпване на уведомления за провеждане на събрания или митинги от 

различни организатори по едно и също или близки време и място, кметът съдейства за 

постигане на съгласие между организаторите. Ако такова не се постигне, или 

съществува опасност от конфликт при провеждане на проявите, кметът разрешава само 

едно от мероприятията - първото според поредността на постъпването на 

уведомленията. 

Чл. 12. (1). Събранието или митингът се ръководи от председател.  

(2). Организаторът или Председателят съгласува с община Завет и Полицейски участък- 

Завет мерките по чл. 11, ал. 1. 

(3). Участниците в събранието или митинга са длъжни да спазват указанията на 

председателя за запазване на реда. 

(4). От събранието или митинга се отстраняват лицата, които с поведението си пречат 

за провеждането му, грубо нарушават обществения ред, както и лицата, посочени в чл. 

6, ал. 1 от ЗСММ. 

 

 

 

 

 



ІІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МАНИФЕСТАЦИЯ 

 

Чл. 13. (1). Организаторите на манифестация уведомяват писмено кмета на общината 

или кметството за целта, времето и пътя на движение на манифестацията най- малко 5 

дни преди провеждането й. /Приложение № 1/ 

(2). Към уведомлението организаторите прилагат доказателства, относно 

обстоятелствата по чл. 2, ал. 2, съответно пълномощно на лицето, упълномощено да 

организира манифестацията.  

(3). В неотложни случай е допустимо уведомлението да се извърши в двудневен срок.  

(4). Кметът, както и организаторите вземат необходимите мерки за спазване на реда за 

провеждане на манифестацията и за безопасността на движението. 

(5). При постъпване на уведомления за провеждане на манифестации от различни 

организатори по едно и също или близки време и място, кметът съдейства за постигане 

на съгласие между организаторите. Ако такова не се постигне, или съществува 

опасност от конфликт при провеждане на проявите, кметът разрешава само едно от 

мероприятията- първото според поредността на постъпването на уведомленията.  

 

 

ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ 

ПРОЯВИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ 

 

Чл. 14. Уведомлението за масова обществена проява по чл. 10 и чл. 13 се отправя до 

кмета на общината или кметството като се завежда в деловодството. 

Чл. 15. Кметът проверява редовността на подадените документи и спазването на 

изискванията на чл. 5, 6 и 7, ал. 2 ЗСММ и условията на тази наредба. 

Чл. 16. (1). След проверката кметът на общината или кметството може:  

1. Да разреши провеждането на масовата обществена проява, ако прецени, че липсват 

основания за забрана.  

2. Да забрани провеждането на масовата обществена проява в следните случаи (чл. 12, 

ал. 2 ЗСММ): 

- когато проявата е насочена към насилствено изменение на конституционно 

установения обществен ред и държавен строй или срещу териториалната цялост на 

страната; 

- когато се застрашава обществения ред в населеното място; 

- когато се застрашават здравето на участниците при предварително обявена 

епидемична обстановка; 

- когато проявата ще наруши правата и свободите на други граждани; 

- съществува повишен риск от терористични действия, във връзка с който 

компетентните органи са предприели засилени мерки за сигурност;  

- участниците в събрание, митинг или манифестация имат намерение да блокират 

пътното платно, кръстовища, релсови пътища, пътни съоръжения и др., което може да 

доведе до нарушаване на обществения ред и до създаване на затруднения по- големи от 

обичайните за останалите участници в движението да упражняват правата си. 

3. Да прекрати провеждането на масовата обществена проява, ако тя е организирана 

или се провежда в противоречие със законоустановения ред.  

(2). За всяко свое влязло в сила решение или действие по ал. 1, кметът на общината или 

кметството уведомява ПУ - Завет.  

Чл. 17. Кметът може да предложи на организаторите промяна на времето и мястото на 

масовата обществена проявата, когато същата създава условия за нарушаване на 

обществения ред или безопасността на движението. 



Чл. 18. (1). Разрешението по чл.16, ал.1, т.1 се дава изрично или мълчаливо. Ако в срок 

от 24 часа от уведомлението не последва изричен отказ, приема се, че проявата е 

разрешена.  

(2). Едновременно с изпращането на уведомлението по чл.16, ал.2, кметът на общината 

може да разпореди ПУ - Завет да вземе мерки за нормалното протичане на масовата 

обществена проява и за спазване на обществения ред и безопасността на движението.  

(3). По искане на организатора или по преценка на кмета на общината може да се 

въведе временна организация на движението, за което населението своевременно се 

уведомява чрез местните средствата за масово осведомяване.  

Чл. 19. (1). В случаите по чл. 16, ал.1, т. 2 кметът на общината или кметството се 

произнася изрично в срок до 24 часа от подаването на уведомлението.  

(2). Забраната се налага с мотивиран акт.  

Чл. 20. Забраната за провеждане на масовата обществена проява може да се обжалва 

пред Районен съд Кубрат. 

Чл. 21. (1). ПУ - Завет следи за изпълнението на заповедта на кмета на общината или 

кметството по чл.16, ал.1, т.3 за прекратяване на проявата.  

(2). При прекратяването на масовата обществена проява участниците са длъжни да се 

разотидат веднага. 

(3). Организаторите, които проведат или продължат забранена масовата обществена 

проява носят наказателна отговорност по реда на чл. 174а, ал. 2 от Наказателния 

кодекс.  

 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ 

ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ 

 

Чл. 22. Организаторът на масовата обществена проява е длъжен:  

- да не допуска нарушаване правата и свободите на гражданите;  

- да осигурява спазването на обществения ред;  

- да осигурява опазването на частното и обществено имущество;  

- да не допуска замърсяване на мястото и по маршрута на провежданото мероприятие;  

- да не допуска повреждане и унищожаване на тревни площи, друга растителност и 

градински инвентар.  

- да осигури охрана на участниците и публиката срещу използване на взривоопасни, 

пожароопасни и задимяващи средства, както и внасянето на предмети, създаващи 

опасност за здравето и живота на гражданите, като вериги, боксове, палки и други 

подобни;  

- да не допуска внасянето и употреба на алкохолни напитки, както и присъствието на 

лица в нетрезво състояние.  

 

VІ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

Чл. 23. (1). Граждани, които нарушават установения ред и гаранциите за организиране 

и провеждане на масови обществени прояви, се наказват с глоба от 30 до 300 лв. 

(2). Длъжностни лица, които нарушават установения ред и гаранциите за организиране 

и провеждане на масови обществени прояви, се наказват с глоба от 100 до 500 лв. 

(3). Нарушенията се установяват с актове на длъжностните лица ,определени със 

Заповед на Кмета на Община Завет. 



(4). Наказателните постановления се издават от кмета на Община Завет и могат да се 

обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 

 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба "други масови обществени прояви" са: спортни 

мероприятия, провеждани извън съответните спортни съоръжения- лекоатлетически 

кросове, щафети, маратони и др.; колоездене- приложно или на шосе; екстремни, 

моторни и др. спортове; киноложки или др. изложби на домашни любимци и породи 

животни; концерти, панаири; фестивали; изложения и рекламно- промоционални 

мероприятия на открито, дарителски кампании; открити подписки; публични прояви на 

религиозни институции, провеждани извън молитвените домове; организиране на 

циркови представления, карнавали; шествия в т.ч. религиозни и траурни; празнични 

илюминации или заря и други подобни прояви. 

 

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

§   2.Кметът на общината или кметството упражнява правомощията си по ЗСММ и тази 

наредба лично или чрез упълномощено длъжностно лице от администрацията.  

§ 3.Наредбата се приема на основание чл.22, ал.1   във връзка  с чл. 21, ал.1, т.13 от   

Закона за местното самоуправление и местната администрация  с Решение № 135/2/ по 

Протокол № 15 /23.12.2004 година на Общинския съвет гр.Завет. 

§   4.Наредбата влиза в сила от 01.01.2005 год.  

 

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

                                                                                                         /М.Хасан/ 

                                                             



/Приложение № 1, по чл. 10 и чл.13 от Наредба № 12 на ОбС - Завет/ 

 

ДО 

КМЕТА 

НА _______________________ 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

От__________________________________________________________________ 
/пълно наименование на организатора -политическа партия, обществена организация, сдружение на граждани/ 

 

регистрирана по дело № ____________ от _______________ в ________________ 
          /съд/ 

_______________, със седалище в гр.  _______________________  представляван  

 

от __________________________________________________________________ 
/трите имена на физическите лица, които го представляват/ 

 

На основание чл. 8 и чл. 11 и във връзка с чл. 10 и чл. 13 от Наредба №12 за 

условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито, митинги, 

манифестации, шествия и други масови обществени прояви на територията на Община 

Завет, Ви уведомяваме, че организираме: 

• Събрание 

• Митинг 

• Манифестация 

• Друго: 

_____________________________________________________________________ 
/ненужното се зачертава/ 

 

на територията на _____________________________________________________ 
/посочва се мястото на провеждане/ 

 

на дата /-и/ ___________________________________ от ___________________ до 

_______________ часа. 

 

Целта на проявата е____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Пътят на движение на манифестацията е със следния маршрут: ______________ 

_____________________________________________________________________  
/пътят на движение се посочва само при провеждане на манифестация/ 

 

Предполагаемият брой на участниците в проявата е __________________  души. 

Прилагам съдебно решение по дело № _____________ от ___________________ 

на___________________________________________________________________ 

 

 

гр. Завет, 

_______________г. 

С УВАЖЕНИЕ: __________________ 

/………………………/ 

 



ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЗАВЕТ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ АХМЕД ТОПЧУ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 

 

ОТНОСНО: Проект за Наредба № 12 за условията, реда и гаранциите за 

провеждане на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и 

други масови обществени прояви на територията на Община Завет.  

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба № 12, с която  се 

регламентират условията и реда за провеждане на събрания на открито, 

митинги, манифестации, шествия и други масови обществени прояви на 

територията на Община Завет. 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общинския съвет следния 

проект на  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 

от ЗМСМА приема Наредба №12 за условията, реда и гаранциите за 

провеждане на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и 

други масови обществени прояви на територията на Община Завет. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: _______________ 

/А. Топчу/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ГРАД ЗАВЕТ 

 

 

 

НАРЕДБА  

№ 12 

 
З А  У С Л О В И Я Т А ,  Р Е Д А  И   

Г А Р А Н Ц И И Т Е  З А   П Р О В Е Ж Д А Н Е  Н А  

С Ъ Б Р А Н И Я  Н А  О Т К Р И Т О , М И Т И Н Г И ,  

М А Н И Ф Е С Т А Ц И И ,  Ш Е С Т В И Я  И  

Д Р У Г И  М А С О В И  О Б Щ Е С Т В Е Н И  

П Р О Я В И  Н А  Т Е Р И Т О Р И Я Т А  Н А  

О Б Щ И Н А  З А В Е Т  

 

 

З а в е т , 2 0 0 4  г о д и н а  

    

 



 


