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НАРЕДБА № 1
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) Тази Наредба урежда обществените отношения на територията на
община Никола Козлево по отношение опазване на обществения ред, спокойното
обитаване и отдих на жителите в община Никола Козлево;
(2) Наредбата има действие и е задължителна за:
1. Всички физически лица, постоянно живеещи или временно пребиваващи на
територията на общината;
2. Собственици, наематели и обитатели на жилищни сгради и сгради от
многофункционален тип;
3. Ръководства на фирми, предприятия, учреждения, организации, земеделски
производители, РПК и лица, развиващи търговска или други видове дейност.
(3) Наредбата определя правомощията на администрацията на Община Никола
Козлево и задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с
осъществяването на дейността и целите по ал. 1, както и правомощията на общинската
администрация и други задължени институции за констатиране и санкциониране на
нарушенията.
ГЛАВА ВТОРА
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
Раздел I
Осигуряване на условия за спокойно обитаване, труд и отдих на населението
Чл. 2 (1) Забранява се викането, пеенето, шумния говор и използването на
озвучителни системи на обществени места.
(2) Забраната по предходната алинея не се прилага при обществени прояви,
разрешени по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ);
(3) Забранява се хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други
запалителни и избухливи предмети и смеси, забавлението с ластици и прашки за
хвърляне на предмети, стрелба с въздушни пушки, лъкове, арбалети, издухване на
фунийки с тръбички и други подобни игри.
(4) Забранява се нарушаването на почивката на населението, предизвикано от
превозни средства, селскостопански машини, звукови сигнали, музика и висок говор,
товарно- разтоварни дейности и други свързани с наднормен шум по улиците,

площадите, земеделски земи в близост до населени места и в сградите за времето от 14:00
до 16:00 часа (зимен и летен сезон) и от 22:00 до 06:00 часа зимен сезон
(м.
октомври до м. април) и от 23:00 до 06:00 часа летен сезон (м. май до месец септември).
(5) Забранява се извършването на производствена дейност, занаятчийски услуги,
дейности от стопански и битов характер и всякакви други дейности в жилищни сгради и
в близост до тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ
спокойствието на живущите граждани в часовете от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до
06:00 часа в работни дни и от 13:00 до 16:00 и от 23:00 до 08:00 часа в почивни и
празнични дни.
(6) (Отм. с Решение № 96 по Протокол № 17 от 26.09.2019 г.)
Чл. 3. Забранява се употребата на огнестрелни пневматични и механични оръжия,
устройства и взривни вещества застрашаващи спокойствието и живота на гражданите,
както и достъпа на лица носещи газово оръжие в заведения, дискотеки, училища и др.
обществени места.
Чл. 4. Забранява се нарушаването на обществения ред от граждани на публични
места - улици, площади, административни сгради, увеселителни заведения и други,
изразяващи се в предизвикване на скандали, отправяне на обиди, заплахи, сбивания,
саморазправа, рушене и чупене на инвентар, както и всякакви други прояви нарушаващи
общоприетите норми на поведение и представляващи посегателство върху правата и
свободите на гражданите.
Чл. 5. На управителите и персонала на заведенията за обществено хранене,
магазините и притежателите на частни заведения се забранява продажбата на спиртни
напитки и цигари на малолетни и непълнолетни лица.
Чл. 5а (Нов – Решение№ 13 по Протокол № 2 от 15.02.2016г.) (1) Забранява се
тютюнопушенето на закритите обществени места.
(2) Забранява се тютюнопушенето в помещения с обособени работни места,
където се полага труд, както и помещенията със спомагателно и обслужващо
предназначение.
(3) Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. Прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училища
и места където се предоставят социални услуги за деца;
2. Площадките за деца;
3. Местата на които се организират мероприятия за деца и ученици;
4. Спортните обекти – по време на спортни мероприятия.
Чл. 6. Забраняват се хазартните игри на обществени места, освен в специално
предназначените за целта игрални заведения.
Чл. 7. Нарушителите на обществения ред в държавните, културни и увеселителни
заведения, заведенията за обществено хранене, обектите за търговия и услуги, се
отстраняват от техните служители, а при нужда със съдействието на полицията.
Чл. 8. Забранява се свободното придвижване на селскостопанските животни по
улиците, тротоарите, площадите, парковете и градинките, освен по маршрути,
определени от общинската администрация.
Чл. 9. Забранява се влизането и ползването на площадките и съоръженията в
детските заведения извън работно време.
Чл. 10 (1) За осигуряването на обществения ред в транспорта и съобщенията се
забранява:
1. Паркирането и преминаването на превозните средства по тротоарите,
площадите, пожарните хидранти, алеите и зелените площи;
2. Паркирането на МПС с лош външен вид или такова, което е разкомплектовано,
неугледно, със значителни повреди или снето от отчет (без регистрационен номер) по
тротоарите, площадите, пожарните хидранти, алеите и зелените площи, улиците и
откритите улични паркинги.

(2) Съответните служители на Община Никола Козлево и кметствата със
съдействието на полицията установяват личните МПС, паркирани в нарушение на чл. 10,
ал.1. от настоящата Наредба. Същите органи предписват на собственика в 3 дневен срок
да премести МПС на място, където е разрешено паркирането.
Чл. 11. Забранява се паркирането на МПС на разстояние по-малко от 5 м. от
контейнерите за отпадъци, с което се затруднява тяхното извозване.
Чл. 12. Забранява се движението на МПС с неугледен и мръсен вид, както и на
неуплътнени каросерии на камиони, самосвали, селскостопански машини и др.,
вследствие на което се замърсяват улиците с варов и циментов разтвор, отоплителни,
строителни, метални, селскостопански и други отпадъци.
Чл. 13. В превозните средства на обществения транспорт се забранява:
1. Пътуването на лица със замърсено облекло, създаващо неудобство за
останалите пътници, както и на такива в явно нетрезво състояние.
2. Превозването на лесно запалими течности и газове.
Чл. 14. Забранява се отварянето и ремонтирането на обществените водни,
електрически, технически, спортни и други съоръжения и инсталации от лица, които не
са натоварени с тази дейност.
Раздел ІІ
(Нов – Решение№ 13 по Протокол № 2 от 15.02.2016г.)
Специализирана закрила на деца на обществени места
Чл. 15. Целта на специализираната закрила на децата на обществени места е:
1. Защита на децата от опасностите за тяхното физическо, психическо и
нравствено развитие;
2. Насърчаване на готовността и способността на децата да поемат отговорност
сами за себе си.
Чл. 16. Закрилата по чл. 15 се осъществява при съблюдаване отговорността на
родителите, институциите и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието
на децата.
Чл. 17. Специализираната закрила се осъществява чрез:
1. Определяне на условия и ред за осъществяване на специализирана защита на
деца на обществени места;
2. Определяне на условия и ред за провеждане на организирани прояви за деца на
обществени места.
Чл. 18. Специализираната закрила на деца на обществени места се осигурява от
органите на РУП Каолиново, Дирекция „Социално подпомагане”, община Никола
Козлево, учебните заведения, собствениците, наемателите и ползвателите на търговски
обекти, читалищата, както и организаторите на обществени прояви.
Чл. 19. Децата, техните родители и лицата на които е възложено отглеждането и
възпитанието им, имат право да бъдат информирани за условията и реда за
осъществяване на специализирана закрила на децата на обществени места от органите
по чл. 18.
Чл. 20 (1) Органите за закрила на детето по чл.6 от Закона за закрила на детето, в
разпоредбата на който са включени кметовете на общини, са длъжни да популяризират
и информират за функциите и дейността си сред децата, техните родители,
педагогически кадри и други.
(2) Информацията по чл.19 и чл.20, ал.1 се предоставя чрез писмени материали,
провеждане на информационни кампании, горещи телефонни линии и други.
Раздел ІІІ
(Нов – Решение№ 13 по Протокол № 2 от 15.02.2016г.)
Условия и ред за осъществяване на специализирана закрила на деца

и за провеждане на организирани прояви за деца на обществени места
Чл. 21 (1) Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти,
читалищата, както и организаторите на обществени прояви, определят конкретни
условия за достъп на деца, доколкото това не противоречи на императивните норми на
действащото законодателство и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта
на специализираната закрила.
(2) Условията по ал. 1 се конкретизират съобразно броя на децата, спецификата
на обекта или вида на обществената проява.
(3) Информацията за максималния капацитет на обекта и условията по ал. 1 се
поставя на трайно и видно за клиентите място.
(4) Забранява се изграждането на детски площадки на открито и в закрити
помещения без издадени разрешителни за строеж по реда на ЗУТ.
Чл. 22. Лицата по чл. 21, ал. 1, чиито обекти се посещават от деца, предприемат
необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускат
инциденти, като:
1. Не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта;
2. Осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност
аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;
3. Назначават отговорник по охраната на обекта, както и охраняващи обекта лица
съобразно броя на децата, спецификата на обекта и вида на проявата;
4. Отговорника по охраната не допуска до обекта лица които носят оръжие или
други общо опасни средства, наркотични или други упойващи вещества;
5. Не се допускат лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други
упойващи вещества.
Чл. 23. Лица, които провеждат масови организирани прояви за деца на
обществени места, са длъжни да осигурят реда и безопасността преди, по време и след
провеждането им, като:
1. Уведомят началника на РУП Каолиново, не по-късно от 48 часа преди обявения
начален час на проявата, като посочват и времетраенето й;
2. Отлагат или прекратят незабавно мероприятието при установяване на
обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността и здравето на децата, за
което уведомяват органите на МВР и съответните държавни и общински органи.
Чл. 24 (1) Когато е организирана проява свързана с придвижването на група деца,
организаторите определят ръководител на групата и придружители.
(2) Броят на придружителите се определя съобразно броя на децата и
специфичните им нужди, но не по-малко от един придружител на 5 деца.
(3) Ръководителите на групата и придружителите:
1. Предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на
децата в посещаваните обекти и зоната около тях;
2. При възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и
общински органи.
(4) Ръководителя на групата носи отговорност съгласно действащото
законодателство за осигуряване безопасността, живота и здравето на децата.
(5) По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на
ръководителя на групата.
Чл. 25. При осъществяване на специализираната закрила на деца при провеждане
на организирани прояви на обществени места са спазват разпоредбите на чл. 7, чл. 8 и
чл. 10 от Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл. 26. Забранено е:
1. Посещението на обществени места след 20:00 часа, ако детето не е навършило
14-годишна възраст, съответно след 22:00 часа ако детето е навършило 14-годишна
възраст, но не е навършило 18-годишна възраст без родител, настойник, попечител или

други лица, които полагат грижи за дете, съгласно чл.8, ал.3 от Закона за закрила на
детето;
2. Участието на деца в хазартни игри;
3. Продажба на алкохол и тютюневи изделия на територията на учебни заведения.
Чл. 27. Родителите, настойниците, попечителите и придружителите на малолетни
и непълнолетни лица са длъжни да полагат непрекъсната и непосредствена грижа за тях
извън дома.
Чл. 28. (Отм. с Решение № 100 по Протокол № 9 от 26.07.2018 г.)
Чл. 29. Родителите, настойниците, попечителите и придружителите на малолетни
и непълнолетни лица са длъжни да не допускат детето до възможност за самостоятелно
управление на моторно превозно средство.
Раздел ІV
(Нов – Решение № 13 по Протокол № 2 от 15.02.2016г.)
Експлоатация и опазване на общинските имоти и вещи,
предназначени за общо ползване
Чл. 30. Забранява се:
(1) Ловенето и унищожаването на полезния дивеч, пойните и други птици,
събарянето на яйцата им и повреждането на поставените за тях къщички, заслони и
хранилки.
(2) Замърсяването и повреждането на водоизточниците и водните площи.
(3) Късането и повреждането на обяви, реклами, некролози, нагледни
агитационни материали и други подобни, поставени на определените за тази цел места.
(4) Писането и драскането на думи, текстове и знаци по фасадите на сградите,
обществените превозни средства, оградите, обществените тоалетни, коридорите и други.
(5) Събарянето, повреждането и разместването на табелки, пейки и съоръжения,
поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки и на други
обществени места.
(6) Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и
съоръженията, заслоните по спирките на обществения транспорт, обществените чешми
и уличните осветителни тела, афишните съоръжения, скулптурно-декоративните фигури
и елементи, обществените тоалетни, сгради и огради, пътните знаци, табели, ограждения,
превозни средства, както и на всякакви други общински имоти.
Чл. 31. Лицата, които повреждат държавни или общински имоти или вещи, когато
деянието не е престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват
по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.
ГЛАВА ТРЕТА
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧНИЯ ВИД В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Чл. 32. (1) Почистването и поддържането на чистотата в сградите дворовете и
прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите
лица, които експлоатират и стопанисват сградата.
(2) Отговорност пред общинската администрация за замърсяване на дворовете и
на прилежащите към сградите територии носят:
1. Ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и
експлоатира сградата;
2. Председателят на етажната собственост (когато няма такъв - всички живущи в
сградата);
3. Собственик (или наемател), който стопанисва еднофамилното жилище.

(3) Собствениците или наемателите на търговски обекти (магазини) и заведения
за обществено хранене, които обитават част от сградата, носят отговорност пред
общинската администрация за чистотата на прилежащите към магазините им тротоари.
Чл. 33. (1) Отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните
платна, площадите и прилежащите им части, паркове, градинки, речните корита и
поречията, обществените тоалетни, автобусните спирки и другите обществени места,
носи кметът на населеното място, освен ако кметът на Община Никола Козлево е
постановил друго.
(2) Санитарно-хигиенните изисквания и чистотата на пазарите и прилежащите им
части, местата за улична търговия (сергии) се осигуряват от лицата /фирмите/, които ги
експлоатират.
(3) Контролът по ал. 2. се осъществява от кметът на населеното място, освен ако
кметът на Община Никола Козлево е постановил друго.
Чл. 34. (1) Почистването на снега от тротоарите, прилежащи към сградите, както
и почистването на ледените висулки се извършва от съответните физически или
юридически лица, стопанисващи и експлоатиращи сградата.
(2) Лицата по ал. 1 почистват тротоарите в течение на работното им време,
недопускайки заледяване на плочника.
Чл. 35. (1) На обществени места - улици, тротоари, градини, паркове, площади и
други предназначени за общо ползване се забранява:
1. Изливане и отвеждане на отпадни води, включително от басейни и домашни
водохранилища освен в септични ями, отговарящи на санитарно - хигиенните
изисквания;
2. Изхвърлянето на хартии, опаковки, остатъци от цигари, хранителни отпадъци,
стъкла, текстилни отпадъци, семки, сгурия, въглищен прах, други отпадъци от горене,
части от автомобили, автомобилни гуми и други твърди битови отпадъци, освен на
определените за това места;
3. Изхвърлянето в кофи, кошчета и контейнери за смет на избухливи вещества,
строителни отпадъци, твърди и обемни предмети, които могат да повредят
сметосъбирачните машини;
4. Изгарянето на смет по улиците, тротоарите, парковете, градините, кофите,
кошчетата и контейнерите;
5. Разлепването на некролози, освен на входа на жилището и на определените за
това места;
6. Разлепването на рекламни материали, обяви, афиши и др., освен на
определените за това места.
Чл. 36. Забранява се изоставяне на излезли от употреба моторни превозни
средства върху имоти - държавна и общинска собственост.
Чл. 37. На територията на Община Никола Козлево е забранено:
1. Изпускането в атмосферата на замърсители от промишлените или
непроизводствените сгради, както и от търговските обекти и заведенията за обществено
хранене, превишаващи пределно допустимата концентрация;
2. Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на
улиците, тротоарите, площадите, зелените площи, в местата за отдих и край поречия или
водоеми (кладенци);
3. Изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци от прозорците и балконите на
сградите;
4. Д иректното отвеждане на дим и газове през прозорците, витрините, стените,
балконите и стълбищата на жилищните и обществените сгради;
5. Изтупването и изтърсването на килими, черги, покривки за маса и други вещи
от балконите и прозорците на сградите, както и изхвърлянето на загасени или димящи
угарки и цигарена пепел;

6. Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в
дворовете, улиците, тротоарите, парковете, градините и поречията;
7. Оставянето на стоки, амбалаж, строителни материали, въглища и други горивни
материали по тротоарите, улиците и зелените площи за повече от 24 часа;
8. Ограждането и ползването на тротоари, улици, площади, зелени площи, алеи и
част от тях, с подвижни и неподвижни огради, цветарници и предмети, освен в случаите
с разрешение на общинска администрация.
Чл. 38. В населените места без канализация, стопаните изграждат в дворовете си
септични ями и тоалетни съобразно хигиенните изисквания, които поддържат.
Чл. 39. Ръководителите на ведомства, предприятия, фирми, организации,
училища, заведения за обществено хранене, магазини, павилиони, собствениците и
наемателите на жилищни сгради или парцели и гражданите на територията на общината
са длъжни:
1. Да поддържат в приличен вид сградите и дворовете, в които живеят или са им
предоставени за управление;
2. Да осигуряват изхвърлянето на сметта и недопускат разпиляване на отпадъците
по тротоарите и улиците;
3. Да осигуряват почистване на дворовете и тротоарите пред сградите, да
поддържат зелените площи чрез окопаване, плевене и косене;
4. Да не допускат изливането на нечисти води по улиците, площадите и зелените
площи при миене на магазини, заведения за обществено хранене и в резултат на други
дейности;
5. Да не изхвърлят трупове на умрели животни, животински отпадъци по улиците,
водоемите и зелените площи;
6. Да не допускат замърсяване и разрушаване на обществени и лични чешми и
кладенци в населените места.
Чл. 40. Инвеститорите и изпълнителите на строителство на територията на
общината са длъжни:
1. Да ограждат строителните обекти и площадки с преградни стени или други
материали;
2. При лоша видимост да поставят осветителни тела;
3. Да организират използването на строителните площадки, така че да не
повреждат тротоарите и уличните платна;
4. Да отстраняват нанесените повреди на тротоарите и уличните настилки,
електрическите стълбове и в зелените площи в срока, посочен в разрешителното на
общинската администрация за съответния обект;
5. Периодично да почистват строителната площадка от отпадъци, а след
завършване на строителството на обекта да почистят и благоустроят терена.
Чл. 41. Лица и организации, които събарят стари сгради, се задължават да
разчистят незабавно терена и да извозят отпадъците от събарянето им.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ
Чл. 42. (1) Контролни органи за изпълнението на тази Наредба са:
1. Кметът на Община Никола Козлево;
2. Кметовете и кметските наместници по населени места;
3. Органите на РУП – Каолиново.
(2) Контролните органи по предходната алинея могат да възлагат задълженията
си на определени от тях длъжностни лица.
(3) При осъществяване на текущия и последващ контрол контролните органи
съставят констативни протоколи и актове на физически или юридически лица при
установяване на нарушения на разпоредбите на тази Наредба.

Чл. 43. (1) На нарушителите на тази наредба се налага парична глоба, съгласно
разпоредбите на чл. 22 от ЗМСМА.
(2) Размерът на глобата се определя от наказващия орган, съобразно с тежестта на
нарушението и степента на виновност на нарушителя;
(3) Административното наказание се налага, ако за конкретното нарушение не е
предвидено по-тежко наказание по друг действащ закон на Република България.
Чл. 44. (Нов – Решение№ 13 по Протокол № 2 от 15.02.2016г.) Въз основа на
съставените актове, Кметът на община Никола Козлево или негов Заместник-кмет,
изпълняващ неговите функции, издават на нарушителите наказателни постановления.
Чл. 45. Образуването на административно-наказателни производства за
нарушения, съставяне 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. 46 (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) (Изм. с Решение № 100 по Протокол № 9 от 26.07.2018 г.) За нарушения,
извършени от малолетни лица, 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,
учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административнонаказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили,
както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба отменя Наредба № 1 за опазване на обществения ред и
чистотата на територията на община Никола Козлево, приета от Общински съвет Никола Козлево с Решение № 10 по Протокол № 2 от 26.01.1996 год.
§ 2. Наредбата се приема на основание чл.22, ал. 2 от ЗМСМА.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на община Никола Козлево,
кметовете и кметските наместници на населените места, упълномощени длъжностни
лица в общинска администрация и кметствата и органите на РУП Каолиново.
§ 4. Настоящата наредба е приета от Общински съвет - Никола Козлево с Решение
№ 159 по Протокол №14 от 29.11.2012 год. Обнародването на настоящата Наредба се
извършва чрез публикуването ѝ в един местен ежедневник и влиза в сила 10 дни от датата
на приемането ѝ от ОбС - Никола Козлево.
§ 5. (Нов – Решение № 13 по Протокол № 2 от 15.02.2016г.) По смисъла на тази
наредба:
1. „Обществени места” са общодостъпни за всяко лице места, като обществен
транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина,
театри, стадиони, зали и други;
2. „Организирана проява” е дейност, организирана и провеждана от държавни и
общински органи, юридически лица на места, достъпни за неограничен брой лица.
§ 6. (Нов – Решение№ 13 по Протокол № 2 от 15.02.2016г.) Настоящата наредба е
изменена от Общински съвет - Никола Козлево с Решение № 159 по Протокол №14 от
29.11.2012 год.
§ 7. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 100 по Протокол
№ 9 от 26.07.2018 г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата на
влизане в сила на Решението.

§ 8. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 96 по Протокол №
17 от 26.09.2019 г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата на
влизане в сила на Решението.

