ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО

НАРЕДБА №1
ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1)Тази наредба урежда обществените отношения, като определя правилата,
нормите, задълженията и правомощията на Община Неделино и гражданите за осигуряване и
опазване на обществения ред и общинското имущество на територията на община Неделино и е
задължителна за:
1.всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на
община Неделино.
2.собствениците и обитателите на жилищни сгради находящи се на територията на
Община Неделино.
3.председателите на управителни съвети или управителите на етажната собственост, по
отношение на предназначените за общо ползване части на сградите и прилежащите терени.
4.управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на
предприятия, учреждения и организации, а така също и на лицата, развиващи дейност на
територията на община Неделино.
Чл.2.Наредбата урежда правомощията на Кмета на Община Неделино, Общинска
администрация Неделино, кметовете и кметските наместници на населените места в Община
Неделино, както и на специализираните държавни органи по опазване на обществения ред.

ГЛАВА ВТОРА
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл.3.С цел опазване здравето и осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на
гражданите се забранява:
(1)Извършването на всякакви видове дейности, причиняващи шум, вибрации, отделяне
на прах, дим, излъчвания, замърсявания и други подобни над общоприетите норми, съгласно
действащото законодателство;
(2)Нарушаването на общественото спокойствие на обществени места в предприятия,
учреждения, заведения, улици и жилищни домове, чрез скарване, сбиване и други скандални
действия.
(3) Високото пеене, викане, говорене, произнасяне на цинични думи, псувни и други
прояви на улиците, обществените места и жилищните сгради, противоречащи на българския
бит и добрите нрави.
(4) Използването на аудио и аудиовизуална техника по улици и обществени места,
която смущава спокойствието на гражданите, без специалното разрешение на Кмета на
общината.
(5)Извършването на действия, които нарушават моралните норми
обществени места.

за поведение на

(6) Провеждането на сватбени, семейни и други частни събития 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.
(7)Свиренето на музикални инструменти, пеене, репетиране и музициране в заведения
на закрито за времето след 24.00 часа.
Чл.4.(1)В обектите, където е разрешено да се извършва производствена, търговска или
друга стопанска дейност, причиняваща шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания,
замърсявания, надвишаващи допустимите норми, задължително се изграждат и монтират
вентилационни системи, както и необходимата шумо и звукоизолация, съобразно нормативните
изисквания, отнасящи се за конкретния обект и по начин, недопускащ превишаване на
хигиенните норми в сградата, където се намира.
(2)Приналичиенажалби за шум и вибрации и неспазване на работното време
отпосоченото
в
тазинаредба,
отобектитесеизисквапротокол,
издаденотрайоннаинспекцияпоопазване
и
контролнаобщественотоздраве
(РИОКОЗ),
зазамерваненашума, вибрациите и отделянетонавреднитечности и газове (флуиди), с
койтодасеудостовери, ченесепревишаватдопустимитесанитарно-хигиеннинорми.
Чл.5.(1) На обществени места и в частни имоти, находящи се на територията на община
Неделино, се забранява викането, пеенето, свиренето и създаването на шум, независимо от
произхода му, използването на озвучителни системи и други електронни устройства,
нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, включително и за религиозни,
политически и търговски цели в часовете:
т. 1 – в работни дни – от 14 ч. до 16 ч. и от 22 ч. до 08 ч.
т.2. – в почивни и празнични дни – от 13 ч. до 16.30 ч. и от 23 ч. до 09 ч.
(2)Забранатапопредходнатаалинеянесеприлагаприобществени и/илирекламникампании,
разрешениилисъгласуванипоустановениянормативенред
и
следиздаденоразрешениеотКметнаОбщинаНеделино.
(3) Забранява се вдигането на шум над граничните стойности, регламентирани в
Таблица 2 към Приложение № 2 към чл.5 от Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за
шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за
оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
населението.
(4)Поставянетонавъншниозвучителниуредиизвънтуристически и другиобекти.
(5)Задължават се ръководствата на партии, коалиции и независими кандидати по време
на европейски, президентски, парламентарни и местни избори да:
1.да организират поставянето на нагледни материали на определените от кмета на
общината места и снемането им след приключване на изборите;
2.да внесат в деня на започване на предизборната кампания в касата на Общината
депозит в размер на 500 лв., който не се връща, когато съответната политическа сила или
кандидат не свали агитационните си материали, след приключването на изборите.
Чл.6.Забранява се:
(1) Хвърлянето и възпламеняването на пиротехнически изделияи други гърмящи и
пожароопасни стоки и предмети на обществени места, както и на места, които са в близост до

леснозапалими материали и течности, включително и по време на Коледни, Новогодишни и
други празници и тържества без изричното разрешение от Кмета на общината и РУ на МВР.
(2)Продължителното форсиране на място на двигатели на моторни превозни средства,
както и безконтролното включване на алармени системи.
(3)На водачите на пътните превозни средства, освен в случаите за предотвратяване на
пътно транспортно произшествие, да извършват маневрите: рязко потегляне, спиране и смяна
посоката на движение, придружено с блокиране и приплъзване на колелата.
(4)На водачите на двуколесни пътни превозни средства движението по уличната мрежа,
използвайки само предно или задно колело.
(5)Забранява се организиране на състезания с пътни превозни средства на територията
на общината, с изключение на тези, провеждани на определените за целта места и по
съответния ред.
Чл.7 (1) При упражняване на търговска дейност в обект за хранене и развлечение,
физическите и юридически лица, които го стопанисват, заявяват работното време на обекта в
Общинска администрация Неделино.
(2) Заявлението за работно време се подава до Кмета на Община Неделино преди
започване дейността на обекта. Към заявлението се прилагат:
1. Удостоверение за въвеждане в експлоатация или друг документ, удостоверяващ
законността на обекта и неговото предназначение;
2. Протокол за замерване на шума от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или
лицензирана лаборатория;
3. Становище от РУ Златоград при ОДМВР Смолян за нивото на организирана охрана и
самоохрана по Закона за частната охранителна дейност и Наредба за специализирана закрила
на децата на обществени места;
4. Декларация за спазване изискванията на настоящата наредба;
5. Документ за платена такса.
Чл.8 (1) Работно време на заведенията за хранене и развлечение се определя с
разрешение на Кмета на Община Неделино или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Съгласно продължителността на работното си време, заведенията за хранене и
развлечение са: полунощни (до 02.00 ч.) и нощни (до 04.00 ч.).
(3) За търговски обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното
време е от 07.00 ч. до 23.00 ч.
(4) Търговецът може да предложи работно време извън посоченото по ал. 2 или ал. 3,
като в този случай следва да представи протокол от РЗИ или лицензирана лаборатория за
съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обект, находящ се в
жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на 50 % + 1 от
собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи.
(5) Определянето на работно време съгласно предходната алинея се съгласува с РУ
Златоград при ОДМВР Смолян.

(6) Заведенията за хранене и развлечение с работно време след 04.00 часа, определено
по реда на ал. 4 и 5, се означават като денонощни.
(7) Издадените разрешения са безсрочни.
(8) Забранява се допускането на външни лица извън разрешеното работно време на
заведенията за хранене и развлечение.
(9) Забранява се сервирането на лица един час преди приключване на работното време,
както и извън разрешеното работно време на заведенията за хранене и развлечение.
Чл.9. (1) По искане на търговеца, за определен ден, Кметът на Община Неделино със
заповед може да удължи, определеното в заявлението работно време.
(2) За удълженото работно време, Кметът на Община Неделино предоставя
своевременно информация на Началника на РУ Златоград при ОДМВР Смолян.
(3) Исканията по ал.1 се правят в срок не по-късно от 3 дни преди определения ден.
Чл.10. Кметът на Община Неделино може със заповед едностранно да определи
работно време до по-ранен час от разрешения, ако в рамките на една година са констатирани:
1.две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е
доказана с протоколи за замерване на шум от Регионална здравна инспекция (РЗИ);
2.два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния
ред от служители на Общинска администрация Неделино или от РУ Златоград при ОДМВР
Смолян.
Чл.11. (1) Кметът на Община Неделино разрешава озвучаването с музикален състав на
заведения за хранене и развлечения на територията на Община Неделино, като за целта издава
разрешение за озвучаване с музикален състав.
(2) В разрешението се определя времевия диапазон и часовете, в които се позволява
свиренето на състава. Разрешението се издава за срок, не по-дълъг от една година.
(3)Озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени
в жилищни зони, не се допуска за времето между 23,00 и 7,00 ч.
(4) За заведения за хранене и развлечения, в които озвучаването се извършва в зали,
които нямат пряко влияние на шума върху околната среда до 00.00 ч. като час, след който се
преустановява безусловно свиренето с музикални състави в заведенията на закрито.
(5) За издаването на разрешението, лицата стопанисващи обекта, подават молба до
Кмета на Община Неделино, прилагайки към нея следните документи:
1. протокол за контрол на шума;
2. декларация за спазване условията по настоящата наредба;
3. документ за платена такса.
Чл.12. Собствениците/ползвателите на заведения за хранене и развлечение с режим на
работа след 22,00 часа, са длъжни:

(1) Да осигурят охранително-пропускателен режим в обектите, съгласуван с органите на
МВР.
(2) Да вземат необходимите мерки и да създадат организация за недопускане в
заведенията на лица с огнестрелно оръжие или друго оръжие/ножове, боксове, бухалки и др./,
включително като оборудват заведенията с необходимите технически средства за откриване на
хладно оръжие: камери, паникбутони, детектори за метал, както и да създадат предпоставки за
безопасното им функциониране,
включително с поставянето на устройства за
видеонаблюдение на входовете на обектите.
(3) Да поставят на видно място информация за максималния капацитет (брой места) на
обекта при осъществяване на търговска дейност – чрез Удостоверението за утвърдена
категория или друг документ, издаден от Общинска администрация Неделино.
(4) В случаите, когато в заведение за хранене и развлечение се извършва търговска
дейност, броят на клиентите не трябва да надвишава броя на местата за консумация,
регламентиран в Удостоверението за утвърдена категория или друг документ, издаден по
съответния ред.
Чл.13. (1) Собственици и ползватели на заведения за хранене и развлечение и обекти за
търговия и обслужване, са длъжни да не превишават допустимите норми за шум спрямо други
живущите в същата или съседни жилищни и обществени сгради.
(2) При наличие на жалби за шум в околната среда, в случаите описани в чл.3, ал. 3, се
извършва замерване на показателите на шум от специализирана акредитирана лаборатория,
съвместно с упълномощени от Кмета на Община Неделино общински служители. При
надвишение на законово регламентираните норми, доказано въз основа на измерванията,
оправомощени служители от Общинска администрация Неделино дават предписание със срок
за отстраняване на нарушението. За неизпълнение на предписанието на контролните органи на
нарушителите се налага санкция.
Чл.14.Забраняват се:
(1) хазартните игри на обществени места, освен в специално предназначените за целта
игрални заведения, съгласно Закона за хазарта.
(2) всякакъв вид просия – лично и чрез малолетни както и врачуването на обществени
места.
(3)употребата на алкохолни напитки на площади, тротоари, паркове, стадиони, училища
и други обществени места, с изключение на заведенията за хранене и развлечение – ресторанти,
заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове и други подобни
обекти.
(4) продажбата на спиртни напитки и тютюневи изделия на лица, ненавършили 18
години.
(5) продажбата на еротични и порнографскиматериали на лица, ненавършили 18 години.
(6)употребата на упойващи вещества.
(7)ползването на общински площи от улични музиканти, певци, артисти и други
самодейци, без разрешение от кмета или упълномощено от него длъжностно лице.

(8)паленето на огън, хвърлянето на неугасени цигари, клечки кибрит и други
огнеопасни предмети в контейнери или други съоръжения за отпадъци, както и извършването
на огнеопасни и взривоопасни дейности, извън определените за целта места.
Чл.15.(1)Забранява се събарянето, повреждането и разместването на табелки, пейки и
съоръжения, поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки и на други
обществени места.
(2)Забранявасеповреждането и промяната на пътните, тротоарните, градинските и
парковинастилки
и
съоръжения,
назаслонитепоспиркитенаобществениятранспорт,
наобщественитечешми и уличнитехидранти, науличните, и парковитеосветителнитела и
съоръжения,
насъдоветезасмет,
наскулптурно-декоративнитефигури
и
елементи,
наобщественитесгради и огради, напротивопожарнитесъоръжения, пътнизнаци, табели,
указатели, ограждения, съоръжения, растителнинасаждения, превознисредства, както и
навсякаквидругиобщинскиимоти.
(3)Председателите на управителните съвети на сгради с режим на етажна собственост
и/или управителите, собствениците и ползвателите на самостоятелни жилища, офиси,
търговски и туристически обекти и спомагателни постройки са длъжни да предприемат
необходимите действия за поддържането на хигиената, почистването на снега в прилежащата
към сградата територия и ледените висулки.
Чл.16.(1)Лицата, стопанисващи заведения за хранене и развлечения, общински,
държавни и частни обекти за търговия и услуги, са длъжни да организират охрана на
обществения ред в обекта, който стопанисват.
(2)Нарушителите на обществения ред се отстраняват от съответните служители,
охраняващи обекта, които незабавно уведомяват органите на МВР.
Чл.17.Собствениците, физически и юридически лица, стопанисващи обекти в жилищни
и административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и фирмите,
извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации са длъжни:
1. Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и
вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации,
в помещения с нормирано ниво на шума или в непосредствено съседство до тях, установено с
протокол от РЗИ по съответния ред.
2.Да отведат конденза, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са
монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни
заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища,
тротоари, проходи и други площи за движение на граждани.
Чл.18.Забранява се къпането и използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип
на територията на общинските водоеми и водни площи, без разрешение от стопанисващите ги
субекти и от общинската администрация, както и къпането в реките, язовирите и други водни
площи на територията на общината на неохраняеми места.

ГЛАВА ТРЕТА
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Чл.19.(1)Поддържането на естетичен вид и чистота по отношение на производствени,
административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и
други имоти, се осигурява от собствениците или наемателите на имоти, които ги управляват и
стопанисват в периметър най-малко 3 м около обекта.
(2)Собствениците и/или ползвателите на посочените в ал.1 обекти са длъжни да не
допускат напускането на обекта на моторни превозни средства, създаващи предпоставка за
замърсяване на пътното платно и прилежащата територия.
(3)Собствениците и/или ползвателите на варови, бетонови възли и изпълнителите на
строителни обекти са длъжни да осигурят необходимите условия и техника за измиване и
почистване на напускащите обекта моторни и превозни средства.
(4)При констатиране на повторно нарушение и временно лишаване от правото да се
упражнява определена професия или дейност, съгласно чл. 22 ал. 4 от ЗМСМА.
Чл.20.Поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни сгради, в
междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:
1.Гражданите, съгласно график на Управителния съвет и/или управителя на етажната
собственост или на назначен портиер или чистач.
2.Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения,
ведно с прилежащи към тях територии.
3.Собствениците на моторни превозни средства по отношение на местата за
паркирането им.
Чл.21.Управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководителите
на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците или наемателите на
сгради и търговски обекти се задължават да отстраняват след натрупване на снега по
тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти, както и да
отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за преминаването на пешеходци падналия
сняг.
Чл.22.(1)Управителните съвети и/или управителите на етажна собственост са длъжни да
осигуряват:
1.Табло за съобщения и уведомления,
2.Съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред при
изпълнение на техните задачи;
3.Спазване на правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и сигнализиране
службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на настоящата наредба;
4.Обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни места;
5.Редовно проверяване на евакуационните
сигнализиранена отговорните за тях фирми и служби;

съоръжения

и

своевременно

6.Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на
почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в
площите около нея.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО
Чл.23.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.24.Забранява се:
1.паркирането върху
противопожарните хидранти;

или

в

близост

по-малка

от

два

метра

от

уличните

2.завземането, ограждането, поставянето на съоръжения и маркиране с трайни знаци за
паркиране на превозни средства, съоръжения за намаляване на скоростта върху улици,
тротоари, площади и алеи в жилищните комплекси и в откритите паркинги освен в случаите
когато има разрешение от общинската администрация;;
3.поставянето на заграждения, вериги, ленти и/или други предмети и съоръжения върху
уличните платна, и/или тротоари, както и заграждането им с бариери освен в случаите когато
има разрешение от общинската администрация;
4.движението на превозни средства с животинска тяга, необорудвани с престилки за
животински отпадъци
5.движението без светлоотразители на пътни превозни средства с животинска тяга на
територията на община Неделино от 21.00 до 7.00 ч.
6.домуването на леки автомобили, автобуси и товарни автомобили, строителна техника
по улици, тротоари,
7.движението на моторни превозни средства без шумозаглушаване или с изменена
конструкция на шумозаглушаването;
8.движението на моторни превозни средства с течове или видима техническа
неизправност.
9.смяната на масла и замърсяване, предизвикано от ремонтиране на моторни превозни
средства, извън определените за това места.
10.повреждането, замърсяването или облепването с рекламни и агитационни материали
на спирковите знаци и заслони, улични стълбове и съоръжения на уличното осветление;

11.влизанетонапътнипревознисредства
детскитезаведения,
с

в

двороветенаучилищата

и

изключениенаобслужващитеавтомобили,
следразрешениенасъответниядиректор.
12. Паркирането на МПС до съдовете за битови отпадъци, с което се затруднява
обслужването им;
13. Движението на МПС с вериги по асфалтирани улици, когато няма сняг.
14.Движението на верижни машини по асфалтирани улици и пътища, собственост на
Община Неделино, без издадено разрешение.
Чл.25.(1)На територията на града кметът определя райони, пътища или части от пътища
и зони за кратковременен престой в определени часове на денонощието.

(2)Местата за паркиране по предходната алинея се обозначават с пътни знаци, пътна
маркировка и надписи, чрез които се указват условията за паркиране.
(3)Цените на услугата за паркиране се заплащат съгласно определения размер с
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Община Неделино.
(4)Местата за паркиране, определени по реда на предходните алинеи могат да се
ползват срещу заплащане за служебни нужди от юридически лица и еднолични търговци.
(5)Забранява се движението и паркирането на моторни превозни средства във връзка с
извършване на товаро-разтоварителни дейности, обслужващи търговски обекти в централната
градска част на град Неделино по ул.„Александър Стамболийски” от о.т. 602 – до о.т. 605,
освен при наличието на пропуски, издадени от общинска администрация.
Чл.26.Забранява се на водачите на моторни превозни средства, предназначени за
обществен транспорт, отклонението от утвърдения маршрут, неспазването на утвърденото
разписание и/или пропускането на определените спирки на автобусите от обществения
транспорт;
Чл.27.Лицата по чл. 2 от Наредба № 33/1999 г. на Министерство на транспорта са
длъжни:
1.да поддържат актуално разписание по всички спиркови знаци по обслужваните от тях
линии на обществения транспорт;
Чл.28.Забранява се заемането на тротоари или улични площи или спирането на
движението без писмено уведомление и съгласие на Община Неделино.
ГЛАВА ПЕТА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЧИСТОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Чл.29.(1)Превозването на отпадъци или насипни товари се извършва с превозни
средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и здрави покривала, по
определени от Община Неделино маршрути за превозването им.
(2)Водачът на превозващото моторно превозно средство е длъжен да притежава заверен
пътен лист и копие от заверения маршрут.
(3)Забранява се отклонение на пълно със строителни отпадъци и/или изкопни земни
маси моторно превозно средство от определения маршрут.
(4)Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено разрешение от
компетентен орган.
Чл.30.При извършване на строителна или строително-ремонтна дейност
благоустроени райони, извеждането на отпадъците се извършва до края на работния ден.

в

Чл.31.Площадките, на които се извършва строителна или строително-ремонтна дейност,
се разрешават от общината като обектите, се ограждат с плътни, стабилни и поддържани в
естетичен вид огради.

Чл.32.Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на общински
терени се извършва само в съдове, контейнери и на площадки разрешени от общината съгласно
утвърдения план за безопасност и здраве на обекта.
Чл.33.След окончателното завършване на строителната или строително монтажна
дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на използваните площадки и
щетите на околната среда възникнали от транспорта и съхранението на материалите и от
строителната дейност.
Чл.34.Забранява се:
1.Изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината места;
2.Изхвърлянето на строителни отпадъци от нелицензирани за това фирми.
3.Pекултивацията на терени без необходимите разрешителни.
4.Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено разрешение от
компетентен орган.
5.Отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън отточните
шахти.
6.Поставянето на фургони без разрешение от общината или извън посочените в плана за
безопасност и здраве места в строителните обекти;
7.Строителна дейност на обекти, построени в режим на застрояване по смисъла на чл.20
ал.1, 2 и 3 от ЗУТ, обекти от инженерната инфраструктура, прокарване на комуникации и други
подобни без одобрен проект и разрешение за строеж, както и одобрен проект за план за
безопасност и здраве и временна организация на движението, съгласувана със МВР и Община
Неделино.
8.Изземването на пръст, пясък и други инертни материали на територията на Община
Неделино извън лицензираните от Министерство на околната среда и водите кариери.
Чл.35.(1)След окончателното завършване на строителната дейност при обекти от
инженерната инфраструктура задължително да се извърши възстановяване на настилката
съгласно приложения график.
(2)След приключване на всички строежи, качествено се възстановява увредената от
прокопаване градска среда – пътни платна и настилки, тротоари, фасади, зелени площи, трайна
растителност, паркова мебел, осветление и други.
Чл.36. Специализираните фирми са длъжни да ремонтират или възстановят
повредените /откраднатите/ капаци и решетки на шахтите /отоците/ на поддържаната от тях
инфраструктура в указания срок от Кмет на Община Неделино.

ГЛАВА ШЕСТА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
Чл.37. На територията на общината се забранява:

1.отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и надземните
инсталационни колектори и съоръжения, без писмено разрешение на лицата, собственици или
ползватели.
2.изливането в подземните и надземните инсталационни колектори, канализацията или
на други неразрешени за това места на течни отпадъци от бита, от производствена и друга
стопанска дейност, химически агресивни, отровни, биологически вредни вещества.
3.извършване на строително-монтажни работи в имоти, общинска собственост, от лица,
които нямат право да извършват тази дейност и без писмено разрешение от техническите
служби при общината.
4. разкопаването на улици, тротоари и земни площи, както и прокопаването и
извършването на ремонтна дейност от фирми и граждани, без разрешение за това от Главния
архитект при Община Неделино и без необходимата сигнализация.
5.увреждането или унищожаването на противопожарните съоръжения, както и
заличаването на техните означения, както и увреждане или унищожаване на
геодезическирепери, указателни табели и други сигнализационни предмети.
6.открито полагане на всякакъв вид кабели по тротоари, фасади на сгради, пътни платна
и дървета и стълбове за улично осветление без издадено надлежно разрешение.
7.използването на питейна вода за промишлени, производствени и други небитови
нужди. За тези цели лицата могат да ползват местни водоизточници, след спазване на
законовите изисквания за експлоатирането им.
8.повреждането и унищожаването на пътните, тротоарните, градинските и паркови
настилки и съоръжения; на обществените чешми и уличните пожарни хидранти и съоръжения;
на уличните и парковите осветителни тела и съоръжения; на рекламните съоръжения и площи,
на скулптурно-декоративните фигури и елементи, паметните плочи и възпоменателни табели;
на обществените сгради и огради; на пътните знаци, табели, указатели, ограждения,
съоръжения, превозни средства, съдове за твърди битови отпадъци, както и на всякакво друго
общинско имущество.
9.паленето на огън на обществени места, паленето на стърнища и други растителни
отпадъци, както и паленето на открит огън в земеделски земи и горски фонт без
предварителното съгласуване или разрешение от компетентните органи, разполагането и
използването на обществени терени на скари, барбекюта и грилове, освен на определените по
съответния ред места.
10.рисуването, писането и драскането по стени, фасадите на сградите, оградите и по
пътните съоръжения и маркировка, тяхното замърсяване и повреждане.
11.изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците и паметните плочи,
физическото посегателство върху тях, както и оскверняването им с действия, несъвместими с
обществения морал и норми на поведение.
12.писането и поставянето на знаци по дърветата, пейките, увреждането на кората и
дървесината на растителността.
13.поставяне и разлепване на афиши, плакати, рекламни и пропагандни материали,
обяви, некролози, агитационни материали и други по стени и сгради, извън определените за
целта места.

14.повреждането и унищожаването на съоръжения на кабелни и телевизионни системи.
15.повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, поставени на
определените за тази цел места.
16. рязането, счупването, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и
клонитеим, брането на плодове, както и преминаването през обособените тревни площи.
17.събирането на декоративни и защитени растителни видове от неразрешени за това
места, без специално разрешение.
18.ловенето и унищожаването на полезния дивеч бе разрешително за това, пойните и
други птици, събирането на яйцата им и повреждането на поставените за тях къщички, заслони
и хранилки.
19.събарянето, повреждането и разместването на огради, табелки, пейки и други
съоръжения на парковата мебел, поставени в градините, парковете, детските и спортните
площадки и на други обществени места.
20.използването на детските съоръжения, монтирани в дворовете на детските градини,
детските ясли, училища и в парковете, от лица над 14 години.
21.ограждането, завземането и използването на площади, уличните и междублоковите
пространства, паркове, градинки и други площи, за цели, различни от предвидените в
регулационния план, извършване на производствена, търговска или друга стопанска дейност,
изграждане на бараки и други временни постройки без разрешение, отглеждане на животни,
използване за земеделски цели и други.
22.складирането на въглища, дърва, строителни материали, строителни отпадъци и
други едрогабаритни предмети, без разрешение от общината, за повече от 72 часа, в
предназначените за общо ползване площи (тротоари, улици, и др.).
23.поставяне на недобре закрепени предмети на балкони, прозорци и фасади на
сградите.
24.изтупване, изтърсване, изхвърляне на отпадъци, вещи и предмети от балкони и
прозорци, както и изливане на вода и други течности на места, извън определените от етажната
собственост.
25.извършването на строително-монтажни работи на строежи в периода от 22.00 до
08.00 часа в работните дни, както и пълна забрана за това в празничните и почивни дни.
Забраната не се отнася в случаите на извършване на аварийни и възстановителни СМР, при
бедствия и аварии и при наложителен непрекъсваем производствен цикъл, след разрешение,
издадено от кмета общината.
26.изгарянето, изхвърлянето на гуми, пластмаси, смоли, петролни продукти и други
материали, вещества и химикали, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда.
27.изхвърлянето на опаковки, и други замърсяващи предмети от пешеходци и от
превозните средства, извън съдовете за сметосъбиране
28.изваждането и разхвърлянето на отпадъци от контейнерите за сметосъбиране.
29.хвърлянето на фасове и неизгасени цигари и други огнеопасни предмети и течности в
съдовете и другите съоръжения за отпадъци.

30.изхвърлянето в контейнерите за разделно сметосъбиране
несъответстващи на предназначението им по вид и съдържание.

на

отпадъци,

31.уринирането извън определените за това места.
32. извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищни сгради и в
близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 22:00 и 08:00 часа, и
14:00 и 16:00 часа в делнични дни и между 23:00 и 8:00 часа в празничните и почивни дни, с
изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битови отпадъци.
Чл.38.Забранява се:
1.Монтиране на излъчватели на енергия на ЕМП (ретранслатори) на териториите на
учебни и лечебни заведения, читалища и библиотеки, детски градини и ясли, и детски
площадки.
2.Извършване на всякакви действия по монтаж на излъчватели на енергия на ЕМП
(ретранслатори), без да са предоставени необходимите доказателства за спазване на
разпоредбата на чл.185, ал.2 от ЗУТ, съгласно която в случаите извън тези по ал.1 се изисква
решение на Общото събрание на собствениците, взето по установения ред и изрично писмено
съгласие на всички собственици – непосредствени съседи на обекта, а когато се завземат общи
части – съгласието на всички собственици, изразено с нотариална заверка на подписите, както и
тази на чл.186 от ЗУТ, където за изменение на съществуващи общи инсталации или прокарване
на нови инсталации в съсобствени сгради или в сгради – етажна собственост, се изисква
изрично писмено съгласие на всички съсобственици, съответно собственици в етажната
собственост.
3.Монтиране на излъчватели на енергия на ЕМП ( ретранслатори) в нарушение на
разпоредбите на Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни
полета в населените територии и определяне на хигиенно-защитните зони около излъчващите
обекти и същите превишаващи пределно допустимите нива, посочени в Приложение № 1.
4.Въвеждане в експлоатация на излъчватели на енергия на ЕМП (ретранслатори) без
предоставяне към проектната документация на протокол с резултатите от измерванията по чл.9
и §1 от заключителните разпоредби от Наредба № 9 от 14.03.1991 г., извършени по методиката
на Националния център за опазване на общественото здраве, съгласно хигиенно-защитните
зони.
Чл.39.При монтаж на нови съоръжения, инвеститорите се задължават:
(1)При проектиране на нови обекти – излъчватели на електромагнитна енергия, се
извършват разчети и се определят границите на хигиенно-защитните зони, като резултатите са
неделима част от проекта.
(2)След изграждането и въвеждането в действие на обекта инвеститорът съвместно с
контролните органи извършва измервания в определените контролни пунктове на населената
територия. Измерванията се извършват по утвърдени методики и при най-благоприятния за
населението режим на експлоатация на обекта (мощност, директория, модулация и др.)
Чл.40.При нарушения на задълженията по тази глава, контролните органи съставят
актове на нарушителите.

Чл.41.Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява
престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба,
независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.
ГЛАВА СЕДМА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ И
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Чл.42.(1)Кметовете и кметските наместници на населените места определят площите,
които могат да се използват за паша, както и маршрутите за придвижване на стадата животни
до тях.
(2)Кметовете и кметските наместници на населените места в община Неделино
определят земеделските земи от общинския поземлен фонд за паша на селскостопански
животни.
(3)Кметът на общината и кметовете на населените места със заповед определят местата,
разрешени за свободно пускане на кучета.
Чл.43.Забранява се:
1.Извеждането на кучета без каишка и повод и средства за почистване на екскременти, а
на агресивните кучета и кучетата от породите кавказка овчарка, българско овчарско куче
(каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска стражева,
черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, страфорширски териер, мастиф,
аржентински дог, ирландски вълкодав и кангал без намордник.
2.Въвеждането на кучета в закрити обществени сгради, заведения за обществено
хранене (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), магазини, аптеки, лечебни и учебни
заведения и прилежащите им дворове, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи
хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР.
3.Превозването на животни и птици в обществения транспорт.
4.Разхождането, преминаването и престоя на кучета в детски площадки, детски градини
и ясли и техните дворове.
5.Допускане на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за
отдих и спортна дейност на гражданите.
6.Развеждането на диви животни по улиците, площадите и други обществени места на
територията на Общината с цел представление или търговия.
7.Устройването на постоянни и временни пчелини в населените места на разстояние помалко от 100 м. от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения, а
в частни имоти на разстояние не по-малко от 5 м. от границата на съседа, ако входовете им са
ориентирани към него, и не по-малко от 3 м., ако входовете не са с лице към границите на
съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на
склон и съседният имот е поне 2 м. под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и
до самата ограда. Извън населените места съгласно изискванията на Закона за пчеларството.
8.Отглеждането и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи
на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване,

извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в
междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски
градини и детски ясли, заведения за социални грижи.
9.Транспортирането на селскостопански животни от превозвачи без лиценз за превоз от
Националната ветеринарно-медицинска служба.
10.Транспортирането и придвижването на животни през територията на общината без
ветеринарно-медицинско свидетелство, а за едрите преживни и чифтокопитни животни - без
ветеринарно-медицински паспорт.
11.Приютяване на безстопанствени животни във входовете и прилежащите територии
на жилищните сгради.
12.Организирането, провеждането и участието в борби с кучета и други животни.
13.Ловенето и умъртвяването на кучета и котки от лица, които не са оторизирани от
закона или друг нормативен акт, както и измъчването им по какъвто и да било начин.
14. Отглеждането на селскостопански животни в жилищни сгради в гр.Неделино, а само
в обособени за целта стопански сгради.
ГЛАВА ОСМА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА
СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ ПРОЯВИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Чл.44.(1)Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани,
сдружения, политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията
на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

(2)За свикване на събрание, митинг или друго обществено мероприятие на
открито организаторите уведомяват писмено Кмета на Общината най-малко 48 часа
преди началото му, като посочват целта, мястото и времето на събранието или митинга
и предполагаемия брой на участниците.
Чл.45.В уведомлението за провеждане на събранието, митинга или манифестацията се
посочват: пълното наименование на организатора и неговото седалище; имена, адреси и
телефони за контакти с представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта,
мястото, сборен пункт, маршрут на движение, времето на провеждане и предполагаемия брой
на участниците, мерки за осигуряване на реда охраната и медицинско осигуряване.
Чл.46.Когато за едно и също място, по едно и също време и маршрут на движение,
постъпят повече от едно уведомление или заявление, на следващите по ред организатори се
предлага да посочат друго място и/или време за провеждане на мероприятието.
Чл.47.(1)Разрешение за провеждане на спортни, културни и други индивидуални и
масови прояви на открити общински площи, се дава от кмета на общината или от
упълномощено от него длъжностно лице по реда и условията на тази глава. Организаторите на
проявите са длъжни предварително да ги съгласуват с органите на Пожарна безопасност и
спасяване към Областна дирекция на МВР Смолян.
(2)При провеждане на мероприятия по ал.1, на места предназначени за това /стадиони,
зали, салони и други/, заявление за разрешение се дава в случай, че има струпване на граждани

и се налага да се предприемат мерки за недопускане нарушения на обществения ред и
осигуряване безопастност на движението.
(3)Заявленията за провеждане на масови прояви по ал. 1 и ал.2, се подават най-малко 7
работни дни преди началото на мероприятието.
Чл.48.(1)Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването
на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на
съответната проява, както и опазването на имотите, собственост на държавата, общината,
юридически и физически лица от повреждане и/или унищожаване.
(2)Забранява се при провеждането на спортни и други масови прояви на открити и
закрити съоръжения (стадиони, спортни зали), както и на други обществени места:
1.внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети,
предназначението или употребата на които би застрашила обществения ред, живота и здравето
на присъстващите.
2.внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки
3.посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние.
4.тютюнопушенето в закрити съоръжения.
5.ползването на предмети, предизвикващи силен шум.
(3)Общината
уведомява
заинтересованите
ведомства
за
провеждане
на
мероприятието/та.
(4)Органите на общинската администрация, със съдействието на полицията, взимат
необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и
безопасността на движението.
(5)Организаторите на проявата заплащат такса, когато това е предвидено в Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община
Неделино.
Чл.49.(1)При нарушения на задълженията по тази глава, контролните органи съставят
актове на нарушителите.
(2)Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ се изпраща на съответните
полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от същия закон.
ГЛАВА ДЕВЕТА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА
ДЕЦА
Чл.50.(1) Собственици или ползватели на заведения за хранене и развлечения стриктно
изпълняват изискванията на Закона за закрила на детето и предприемат необходимите мерки за
осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти .
(2) Предприемат необходими действия по осигуряване безопасността и
специализираната закрила на децата, като при необходимост сигнализират органите на МВР и
представители на „Агенция за закрила на детето“.
Чл.51.(1) Във всички видове заведения за хранене и развлечения, на собствениците,
наемателите, ползвателите и управителите, както и на лицата работещи в тях, се забранява
предлагането, продажбата и сервирането на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и
непълнолетни лица.
(2) Контрол се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за закрила на
детето.

Чл.52. (1) Собственици или ползватели на заведения за хранене и развлечения, както и
работещите в тях не допускат:
1. Посещението на деца до 14-годишна възраст след 20.00 часа, освен с
придружаващите ги родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи
за детето.
2. Посещението на лица до 18 години в заведения, в чиято програма са включени
еротични танци.
3. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за деца,
навършили 14-годишна възраст, но не навършили 18-годишна възраст, не могат да ги
придружават, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на
обществени места след 22.00 часа.
4.Придружаващите лица удостоверяват правото си с писмена декларация от родителите,
попечителите или другите лица, които полагат грижи за децата.

ГЛАВА ДЕСЕТА
КОНТРОЛ
Чл.53.(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от Кмета
на община Неделино длъжностни лица на Общинската администрация, Кмета на Кметство село
Средец, кметските наместници, служители на РУ Златоградкъм ОДМВР гр.Смолян и
служителите към териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“.
(2)По реда на ал. 1 упълномощените длъжностни лица са длъжни да съставят актове на
нарушителите за всяко установено от тях нарушение в предоставените им с тази наредба
правомощия.
Чл.54.(1)За установените нарушения на наредбата се налагат административни
наказания глоба и имуществена санкция в размерите предвидени за съответните нарушения.
(2)Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от
наказващия орган, съобразно тежестта на нарушението, степента на вина на нарушителя.
(3)Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото
нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен акт.
Чл.55.(1)За установените нарушения на нарушителите се съставят актове от
контролните органи или от определени от тях длъжностни лица, съгласно чл. 37 от ЗАНН.
(2)При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи и
другите актосъставители прилагат разпоредбите на чл.39 ал.2 от ЗАНН.
Чл.56. Въз основа на съставените актове, Кмета на Община Неделино
наказателни постановления.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
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Чл.57. Образуването на административно-наказателни производства, съставянето на
актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето
на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в
сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.
Чл.58.(1)Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица,
навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и
значението на извършеното и да ръководят постъпките си.
(2) За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст
от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите,
попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
(3)За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, заведения,
организации и търговски дружества, административнонаказателна отговорност носят
работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са
наредили или са допуснали да бъдат извършени.
Чл.59.(1)За извършени нарушения по тази наредба на физическите лица се налага
административно наказание „глоба" в размер от 50 до 300 лева, а на едноличните търговци и
юридическите лица имуществена санкция в размер от 100 до 1 000 лева.
(2)В
случай,
че
с
извършенотоправонарушениесеувреждаилиунищожаваобщинскоимущество,
нафизическителицасеналагаадминистративнонаказание „глоба" в размерот 100 до 1 000 лева,
доколкотоизвършенотоне
е
престъплениепосмисъланаНаказателниякодекс,
а
наедноличнитетърговци и юридическителицаимущественасанкция в размерот 200 до 5 000
лева.

(3)При повторно извършени извършени нарушения по тази наредба на
физическите лица се налага административно наказание „глоба" в размер от 200 до 500
лева, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер
от 500 до 1500 лева.
Чл.60. При неизпълнение на дадено писмено предписание или указание от контролните
органи за отстраняване на допуснатите нарушения по тази наредба, на физическите лица се
налага административно наказание „глоба" в размер от 50 до 150 лева, а на едноличните
търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 100 до 300 лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тазинаредба:
1. „Обществен ред“ е установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално
спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански права;
2.
„Хазарт”
е
всяка
игранаслучайността,
можедасеполучипечалбаилидасезагубизалогът.

в

коятоимазалог

и

3. „Порнографски материал" е изготвен по какъвто и да е начин, неприличен, неприемлив или
несъвместим с обществения морал материал, чието съдържание изобразява реално или
симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, включително содомия,

мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, както и похотливо показване на половите
органи на лице.

4.„Повторно“ е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизане в сила
на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид
нарушение;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Настоящата наредба се издава на основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА.
§ 3. Наредбата е приета с Решение № 654 на Общински съвет гр. Неделино по протокол № 49
от 31.10.2018 г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.
§ 5. Изпълнението на тази наредба се възлага на кмета на община Неделино.
§ 6. Настоящата наредба отменя Наредба №1 за обществения ред на територията на община
Неделино, приета с Решение № 18 по протокол № 12/23.05.2012г. на общински съвет-Неделино
и ОТМЕНЕНА с Решение №283 от 11.07.2018г. на Административен съд гр.Смолян, в

нейната цялост, по протест на Окръжна прокуратура.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО
ПРЕДСЕДАТЕЛ……………………
/АСЕН БЕЛЕВ/

