
НАРЕДБА № 1 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, 

ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ 

 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с 

осигуряването и опазването на обществения ред, на чистотата и общественото 

имущество и със създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите на 

територията на Община Съединение. 

 (2) Наредбата се прилага по отношение на: 

 1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на 

територията на  

Община Съединение; 

 2. Собствениците, ползвателите и наемателите на жилищни сгради; 

 3.Управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за 

общо ползване части на сгради и прилежащите терени; 

 4.Управителите и представляващите търговски дружества, едноличните 

търговци, предприятията, учрежденията, организациите, юридическите лица с 

нестопанска цел, а така също и лицата, развиващи търговска дейност на територията на 

Община Съединение; 

 5.Ръководствата на търговски дружества, предприятия, учреждения, организации, 

юридически и физически лица, ползващи територии в промишлените зони. 

 

Чл. 2. (1) Определените от Кмета длъжностни лица от Община Съединение и други 

оторизирани по съответния ред органи са задължени да упражняват контрол по спазване 

изискванията на Наредбата и да налагат глоби и имуществени санкции на 

нарушителите. 

 (2) Задължават се физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица 

да оказват съдействие на служителите от общинската администрация при изпълнение на 

служебните им задължения относно прилагане разпоредбите на настоящата Наредба. 

 (3) Гражданите са длъжни, при поискване от компетентните длъжностни лица, 

упражняващи контрол по спазване изискванията на настоящата Наредба, да 

удостоверяват своята самоличност, съгласно разпоредбите на чл. 6 от Закона за 

българските лични документи. 

 



РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 

Чл.3. За осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите, 

както и за осигуряване подгранични нива на шум в тихите зони и 

урбанизираните територии,  се забранява: 

1. Поведение и извършването на действия, нарушаващи морала, 

добрите нрави и обществения ред. 

2. Продажбата и рекламата на вестници и списания и друга литература 

и артикули с религиозно и порнографско съдържание, както и такива, 

насаждащи етническа омраза,  по улиците, площадите, училища, детски градини 

и други публични места, както и такива. 

3. Поставянето на плакати и други рекламни материали, показващи 

или провокиращи насилие 

4. Продажбата, разпространението и употребата на наркотични и 

упойващи вещества. 

5. Прожектирането на филми с еротично или порнографско 

съдържание на местата за обществено ползване. 

6. Играенето на хазартни игри по улиците, площадите, парковете, 

зелените площи и други обществени места. 

 

7. Озвучаването и онагледяването на хазартни игри извън 

помещенията на провеждането им. 

8. Употребата на алкохолни напитки извън определените за целта 

места.  

9. Вдигането на шум от озвучителни системи и други електронни 

устройства на открито в частни и общински имоти, смущаващи обществения ред 

и спокойствието на обитателите за времето от 14.00 часа до 16.00 часа и от 22.00 

часа до 07.00 часа за зимния период и от 23.00 часа до 07.00 часа през летния 

период, а в почивните дни – от 23.00 ч. до 08.00 часа и от 14.00 ч. до 16.00 ч. 

10. Вдигането на шум над граничните стойности, регламентирани в 

таблица 2 към Приложение № 2 към чл.5 от Наредба № 6 от 26.06.2006 г. на МЗ 

и МОСВ. 

11. Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на 

нерегламентирани места - тротоари, площади, улици, междужилищни 

пространства, паркове и други територии общинска собственост, както и в 

частни имоти, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на 

гражданите. 

12. Ползването на общински площи от улични музиканти, певци, 

артисти и други самодейци, както и използването на електронни усилвателни 



устройства на обществени места и събирането на групови артистични 

изпълнения. 

13. Забраните по т. 9-12 не се прилагат при провеждане на обществени 

мероприятия или на други прояви, разрешени или съгласувани по 

законоустановения ред от общинската администрация и/или органите на 

ОДМВР.  

14. Къпането на неопределените за целта места. 

15. Просията на обществени места. 

 

Чл.4. Забранява се: 

1. Употребата на огнестрелни, газови, пневматични и механични 

оръжия, устройства и взривни вещества, застрашаващи спокойствието, здравето 

и живота на гражданите. 

2. Носенето на огнестрелни, газови, пневматични и механични оръжия 

и други общоопасни средства в заведения, дискотеки, училища и всякакви други 

сгради с обществено прадназначение. 

3. Употребата на пиротехнически средства с увеселителна цел без 

писменото разрешение на Кмета на община Съединение или на упълномощено 

от него длъжностно лице. За издаване на това разрешение заявителят представя 

издадено от органите на МВР разрешение за употреба. 

 

4. Търговията на пиротехнически изделия без издадено по реда на 

Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 

изделия разрешение от органите на МВР. 

5. Извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности от лица, без 

наличието на съответно съгласуване или разрешение от компетентните органи, 

както и извън определените за целта места. 

6. Хвърлянето на неизгасени цигари и други огнеопасни предмети и 

течности в съдовете и другите съоръжения за смет.  

Чл. 5. Забранява се: 

1. Писането, драскането и лепенето на обяви, реклами и други по 

стените на сградите и по оградите, по витрините и по търговските площи на 

фирми и учреждения без разрешение на съответния собственик. 

Административно-наказателна отговорност за неизпълнението на тази 

разпоредба носят: Едноличните търговци, управителите или представляващите 

търговски дружества, предприятия, учреждения, организации, политически 

партии и сдружения с нестопанска цел и физически лица, чиято дейност се 

популяризира по този начин, както и физическите и юридически лица, които 

извършват поставянето или разлепването на обяви, афиши, плакати и други 

рекламни материали извън определените за целта места. 



2. Поставянето на изборни материали, освен на определените от кмета     

на общината, кметовете на кметства и кметските наместници места. В 7-дневен 

срок след изборния ден представителите на партиите, коалициите и 

инициативните комитети са длъжни да премахнат поставените от тях изборни 

материали. 

3.  Късането и повреждането на реклами, обяви, нагледни агитационни 

материали и други, поставени на определените за тази цел места. 

 

Чл. 6. Забранява се: 

   1. Добивът на инертни материали (пясък, баластра и др.) от поречието на 

р. Пясъчник и р. Потока,  както и на санлък, торф и други за 

разсадопроизводство. 

   2.Миенето с питейна вода на улиците, площадите, дворовете на 

производствени предприятия и обществените организации, алеите и поливането 

на градините, парковете, зелените площи и дворищно регулационните парцели 

на гражданите за селскостопанско производство. За тази цел се използват 

собствени водоизточници. 

    3. Ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и други, 

поставянето на съоръжения (скоби, метални ограничители, обозначителни 

табели, изкуствени неравности по платното за движение и др.), ограничаващи 

правото на преминаване и паркиране, както и поставянето на маркировки 

(графични, цифрови и други обозначения) върху същите, без съответното 

разрешение, издадено от предвидени в нормативен акт органи. Същите подлежат 

на премахване от общинската администрация за сметка на нарушителите. 

       4. Повреждането и преместването на пътните, тротоарните, градинските и 

парковите настилки, осветителните тела, скулптурно-декоративните елементи, 

парковите и архитектурни елементи (пейки, детски съоръжения, чешми, фонтани 

и други), пътните съоръжения и принадлежностите на уличната, пътната и 

алейната мрежа (пътни знаци, табели, указатели, решетки на отводнителните 

шахти, капаци на ревизионни шахти, ограждащи пана и решетки, съдове за 

смет), ако деянието не съставлява престъпление.  

 

Чл. 7. Забранява се: 

 1. Собствениците, управителите и лицата, осъществяващи търговска 

дейност в заведения за хранене и развлечение, в които се сервира алкохол, да 

допускат лица от 14-годишна до 18-годишна възраст, без родител (настойник, 

попечител или друго лице, полагащо грижи за детето) за придружител в рамките 

на работното време за обектите. За обекти, в които не се сервира алкохол, ако 

детето не е навършило 14-годишна възраст, забраната важи за времето след 

20.00 часа на денонощието. Ако родителите, попечителите и другите лица, които 



полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят 

пълнолетно дееспособно лице за негов придружител. 

 2. Продажбата на тютюневи изделия, алкохолни напитки, печатни издания 

с порнографско или еротично съдържание на непълнолетни, както и допускането 

им в заведения за хазартни игри. 

 3. Продажбата на бира, спиртни напитки и тютюневи изделия на 

територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни 

и здравни заведения. 

 4. Присъствието на обществени места на лица до 14-годишна възраст след 

20.00 часа, както и на лица до 18-годишна възраст след 22.00 ч. без родител 

(настойник, попечител или друго лице, полагащо грижи за детето) за 

придружител. Ако родителите, попечителите и другите лица, които полагат 

грижи за детето, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно 

дееспособно лице за негов придружител. 

 При нарушаване на горната забрана административнонаказателната 

отговорност се носи от родителя (настойника, попечител или друго лице, 

полагащо грижи за детето). При установяване на нарушение по тази точка се 

уведомяват незабавно органите на МВР – Пловдив, Дирекция "Социално 

подпомагане" и отдел "Закрила на детето" към Агенция "Социално подпомагане" 

- регион Пловдив. 

 5.Управителите на питейни заведения, кафенета, дискотеки и други 

заведения за хранене и развлечения, в чиято програма са включени еротични 

танци, да допускат посещението на лица до 18 години. 

 6. Продажбата и даването под наем на видеокасети, оптични дискове и 

флаш памети с еротично съдържание на лица под 18 години. 

 7. Допускането на непълнолетни в игротеки с електронни и покер машини 

с хазартен характер. 

Чл. 8. Забранява се: 

 1. Возенето в превозните средства от обществения транспорт на сандъци с 

резервни части и други принадлежности на превозното средство, които пречат 

на пътниците и създават опасност от замърсяване, както и на лесно запалими 

течности и газове. 

 2. Качването и возенето в обществени превозни средства на граждани в 

нетрезво състояние със замърсени облекла и багажи. 

 3. Използването на превозни средства на обществения транспорт за 

предизборна агитация, освен в случаите, регламентирани в специален закон. 

 4. Тютюнопушенето от водачите и пътниците в обществения градски 

транспорт и такситата по време на работа. 

 5. Превозът на животни в средствата на обществения транспорт, с 

изключение на кучета-водачи. 



 6. Употребата на храна, напитки, алкохол и други упойващи вещества в 

превозните средства на обществения транспорт.  

 7. Поставянето на постери и плакати в обществения градски транспорт 

в/или извън кабината. 

 8. Продължителното загряване и форсиране на място на автомобилните 

двигатели в жилищните пространства в часовете от 22.00 часа до 07.00 часа. 

 

Чл. 9.(1)  Не се изисква разрешение за работно време на заведения за хранене 

и развлечение и други търговски обекти, издадено от общинската 

администрация, когато функционират в интервала от 08.00 часа до 23.00 часа. 

 (2)  За удължено работно време на търговските обекти - заведения за 

хранене и развлечения, магазини, игрални зали, компютърни зали, 

бензиностанции и обектите към тях, автомивки и други обекти за търговия и 

услуги, се изисква писмено разрешение от Кмета на общината. Разрешението се 

издава след предварително писмено становище на Регионалната здравна 

инспекция /РЗИ/, относно спазване на граничните стойности на показателите за 

шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в 

околната среда. Разрешение за удължено работно време на заведения, които се 

намират в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение се издава 

след представяне на решение на общото събрание на собствениците, взето по 

реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост.  

     (3) Разрешение за удължено работно време на заведения за хранене и 

развлечение, които се намират в радиус до 30 метра от жилищни сгради, се 

издава след представяне на протокол за спазване на граничните стойности на 

показателите за шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5 от Закона за защита 

от шума в околната среда, издаден от лицензирана лаборатория или 

Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, без да се изисква съгласие по реда на чл. 

17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост. 

 (4) След изтичане на разрешеното работно време обектът трябва да е 

прекратил всякаква дейност по почистване, зареждане и обслужване. 

 (5) При неспазване на удълженото работно време от търговските обекти, 

определено в разрешението, издадено по реда на ал. 2, и две нарушения, 

констатирани с акт на контролен орган, разрешението за удължено работно 

време се отнема. 

 (6) Разрешение за удължено работно време не се издава за срок от една 

година на заведения за хранене и развлечение и на други търговски обекти, за 

които има две и повече влезли в сила наказателни постановления, издадени за 

нарушение разпоредбите по чл. 11, ал. 2, ал.3 и ал. 4 от настоящата наредба. 

 



Чл.10.(1) Забранява се провеждането на състезания, митинги, демонстрации, 

религиозни и други масови и обществени мероприятия без предварително 

уведомяване на общината. 

(2) Организаторите на обществени мероприятия на открито, се 

задължават да уведомят писмено кмета на Община Съединение в срок най-малко 

три работни дни преди началото му, като посочват целта, мястото и 

времетраенето на събитието и предполагаемия брой на участниците. 

(3) Организаторите осигуряват охрана за спазване на обществения ред, 

медицинско обслужване, транспорт и ако е необходимо съдействието на 

органите за противопожарна безопасност. 

(4) Организаторите на обществено-политически, протестни и всякакви 

други масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в 

общината място, време и маршрут на движение. 

(5) Забранява се провеждането на религиозни мероприятия /поставяне на 

нагледни материали, проповядване и др./ с цел привличане на сподвижници и 

популяризация на съответния култ извън култовите места и храмове на 

религиозните общности. 

(6)Автомобилните, спортните състезания, кросовете и други 

мероприятия по улиците и площадите се провеждат след разрешение, издадено 

от Кмета на Община Съединение, като организаторите на мероприятието се 

задължават да уведомят писмено кмета на общината най-малко 3 (три) работни 

дни преди провеждането му. Община Съединение уведомява за мероприятието 

органите на МВР. 

(7) Ако са постъпили уведомления за провеждане на обществени прояви 

от различни организатори за едно и също време, място, маршрут или с 

пресичащи се маршрути, право за провеждането има организаторът, регистрирал 

първи необходимото уведомление. 

 

Чл. 11. При провеждане на спортни и други масови прояви по стадионите, 

спортните зали и други обществени места се забранява: 

(1) Хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети, както и 

внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето 

на други лица, като вериги, боксове, тояги и други. Предметите се отнемат за 

унищожаване. 

(2) Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и други 

упойващи вещества, тютюнопушенето в закрити зали, посещението на лица в 

нетрезво състояние или под въздействието на упойващи вещества, както и на 

лица с агресивно поведение. 

(3) Ползването на свирки, звънци и други подобни в закрити помещения. 



(4) Забранява се провеждането без надлежни разрешения на състезания с 

автомобили, мотоциклети и други МПС. 

 

Чл. 12. (1)Граждани и длъжностни лица, нарушаващи установения ред за 

организация и провеждане на обществено-политически, протестни и всякакви 

други масови прояви, се наказват с глоба или имуществена санкция по реда на 

тази наредба, ако не подлежат на по-тежко наказание. 

 (2) Кметът на общината може да забрани провеждането на масова проява, 

когато има несъмнени данни, че: 

 а/ е насочени към насилствено изменение на конституционно установения 

ред или срещу териториалната цялост на страната; 

 б/ застрашава обществения ред в населеното място; 

 в/ застрашава народното здраве при предварително обявена епидемична 

обстановка; 

 г/ нарушава правата и свободите на другите граждани. 

 (3) Забраната по ал.2 се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа 

от уведомяването. 

 

Чл.13. Забранява се търговията и разполагането на търговски обекти и 

съоръжения /маси, сергии, кабини и други/ и устройването на зони за улична 

търговия в парковете, градините, улиците и други терени, публична и частна 

общинска собственост, освен на регламентираните за целта места или с изрично 

разрешение, издадено от кмета на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници. 

 

Чл.14. Забранява се самоволната промяна на наименованията на обекти, 

чиято промяна е от компетентността на Общинския съвет. 

 

Чл.15 (1) Всеки стопанин на куче е длъжен да разхожда кучето си с 

нашийник и повод, а едрите породи агресивни кучета и с намордник. 

(2) Куче без един от реквизитите: нашийник, повод, обозначителен знак за 

регистрация или собственост и непридружено от собственика се счита за 

бездомно, от което следва, че общината има право да го залови и прибере. 

 (3) Забранява се разхождането на кучета на територията на учебните, 

детските, здравните заведения и спортни площадки. 

 (4) Забранява се организирането и провеждането на борби с кучета и други 

животни. 

 (5) Забранява се пашата на животни в паркове, градини, училища, детски 

градини, стадиони и други обществени места. 



 (6) Забранява се отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и 

обществени места, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора. 

 (7) Забранява се ловенето на пойни птички, гълъби, гургулици и др., 

събирането на яйца от птичите гнезда, повреждането на изкуствените хранилки в 

парковете, градините и другите обществени места. 

 

Чл.16. Собствениците на умрели животни се задължават да предадат 

труповете на екарисаж за обезвреждане, съгласно чл. 132, ал. 1, т. 15  от ЗВМД. 

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ  

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО 

ИМУЩЕСТВО  

 

Чл.17 (1) Поддържането на приветлив и естетичен вид на територията на 

общината изисква редовното почистване /метене, миене, снегопочистване, 

сметосъбиране, сметоизвозване и др./ на улиците, площадите, градините, 

зелените площи, съдовете за смет , обществени сгради, витрини на заведения и 

фирми. Почистването на местата край спортни и детски площадки, кооперативни 

пазари, автобусни спирки, съдове за смет, които не са в дворовете и др. е 

задължение на лицата и органите указани в ал.4. 

          

(2) Забранява се в терени за обществено ползване: 

 - късането и изкореняването на цветя; 

 - утъпкване на тревните площи; 

 -  повреждането и изсичането на храсти, фиданки и дървета; 

 - ограждането на тротоари и терени, определени за зелени площи и 

засаждането им със селскостопански насаждения или ползването им за 

отглеждане на птици и животни;    

(3) Почистването от сняг се извършва в следния порядък: 

1. Обработка с луга и пясъчни смески на улиците и булевардите, по 

които се движи основния трафик на автомобилите. 

2. Натрупването на сняг върху тротоарите се извършва така, че да се 

остави достатъчно място за движение на пешеходците. 

(4) Организацията и осъществяването на дейността по предходните алинеи 

е задължение на: 

1. Ръководителите, работниците и служителите на специализираните 

фирми по сключени договори с общината. 

2. Ръководителите на учрежденията, търговските дружества и 

обществените организации, фирми, заведения и улична търговия, по отношение 



на производствените, административните, складовите помещения, кооперативни 

пазари, строителни площадки и други имоти, които управляват и стопанисват, 

както и прилежащите на тях части от територии, зелени площи и тротоари. 

3. Собствениците на жилищни сгради по отношение на дворовете, 

сградите и второстепенните постройки и съоръжения, както и прилежащите към 

недвижимия имот части от тротоарите. 

(5) прилежащи територии са: 

1. Към жилища и дворове - отсечките от тротоарите, съответстващи на 

уличните регулационни линии на парцелите. 

2. Към заведения, офиси, производствени и административни сгради, 

складови помещения и други подобни - отсечките от тротоарите, съответстващи 

на фасадите или границите на обектите. 

3. Към павилиони, фургони, маси за улична пазарна търговия, 

строителни площадки и др.подобни - територия не по-малка от площа на 

обектите. 

 

Чл.18. Собствениците на жилищни сгради, ръководителите на търговски 

дружества и фирми са длъжни да осигурят: 

1. Събирането и изхвърлянето на битовата смет от жилищните и 

производствени помещение в специализираните съдове. 

2. Поддържането чистотата на дворовете и прилежащите към тях 

тротоари и зелени площи , както и почистването им от обрасла растителност. 

3. Почистването на снега от тротоарите, посипването им със сол и 

пясък и отстраняване на ледени висулки и надвиснал сняг. 

 

Чл.19.(1) Забранява се на собствениците на спрени от движение, поради 

технически повреди или други причини МПС или купета от такива, да ги държат 

и съхраняват върху терени публична или частна общинска собственост. 

(2) Собствениците на такива МПС са длъжни да ги държат и съхраняват 

върху собствено или наето място. 

  (3) МПС, изброени по-горе, са отстраняват от общинската собственост 

за сметка на собствениците, ако са известни и след като бъдат предупредени с 

подходящ срок, от назначени от кмета на общината длъжностни лица. 

 

Чл.20. (1) Забранява се: 

1. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни, избухливи и 

опасни вещества, вкл. препарати за растителна защита, бои, лакове, битова 

химия, лекарства с изтекъл срок на годност, както и на твърди обемисти 

предмети, строителни отпадъци и други, които могат да повредят 

сметосъбирачните машини. 



2. Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места. 

3. Запалването на сметта или отпадъци в съдовете за смет и 

площадките. 

(2) Опасните отпадъци задължително се предават за временно 

съхранение на площадката за опасни отпадъци в гр. Съединение. 

 

Чл.21. При транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и 

други  през и в населените места, транспортните средства да бъдат оборудвани с 

брезенти, мрежи и надлежно уплътнени, когато има опасност от разпиляването 

им. 

 

Чл.22. Забранява се паленето на огън на уличните платна, тротоарите, 

зелените площи и други обществени места. 

 

Чл.23. Забранява се изхвърлянето на помийни ями, течни и твърди 

животински отпадъци и други на тротоари, улици и зелени площи. 

 

Чл.24. Забранява се сушенето на трева, мента, фуражи и други по 

централните улици, площади , тротоари, училища, детски градини и други 

обществени места. 

 

Чл.25. Забранява се изхвърлянето и складирането на отпадъци от 

животински тор, груби фуражи и други по тротоарите, улиците, площадите и 

зелените площи, училища, детски градини и други обществени места, както и 

ограждането и заемането на тротоарите, улиците, площадите и зелените площи 

за домуване на домашни животни. 

 

Чл.26. Забранява се складирането на горивни и строителни материали 

върху тротоарите и улични платна за повече от два дни без издадено разрешение 

от общината или кметството. 

 

Чл.27.(1)При извършване на строителна и ремонтна дейност се забранява: 

 1. Изхвърлянето на пръст, строителни отпадъци и други материали на 

места извън определените от общината за тази цел. 

 2. Отвеждането на води от строителните площадки към уличните платна. 

Същите се отвеждат в уличните дъждоприемни шахти или попивни ями след 

осигуряване на необходимите защити. 

 3. Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено 

разрешение от компетентен орган или разрешение от собствениците на частен 

терен. 



 4. Замърсяването от строителни и други обекти на пространствата извън 

обектовото изграждане. 

 5. Извозването на строителни отпадъци от лица без регистрационен 

документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. 

 6. Складирането на строителни и други материали, всякакъв вид отпадъци, 

приготвянето на варови, циментови и други разтвори по тротоарите, уличните 

платна освен в специални за целта подложки, дъждоприемни шахти и върху 

озеленени площи и на отстояние, по-малко от 3 (три) метра в диаметър от 

стволовете на дървета или храсти. 

 (2) При работа с бетон-помпа, остатъчният бетон да се излива в специално 

подготвени форми (тави) от строителя, в рамките на строителната площадка. 

Забранява се изливане на остатъчния бетон от бетон-помпата върху зелени 

площи, тротоари, пътното платно или дъждоприемни шахти. 

 (3) Насипните строителни материали, складирани извън обектовото 

заграждение на строителния обект, както и на общински терени, да се покриват 

задължително с плътни покривала. 

 (4) При извършване на строително-ремонтни дейности и разрушаване на 

сгради, физическите и юридическите лица са длъжни да предприемат действия 

за опазване чистотата на въздуха, чрез оросяване, овлажняване или използване 

на съоръжения със смукателни системи. 

 (5) Юридическите и физически лица, извършващи СМР са длъжни 

ежедневно да поддържат чистотата  в прилежащите към обекта тротоари и 

улични платна. Запазването на чистотата на уличните платна и прилежащите им 

територии при извършване на строително-ремонтна дейност е задължение и на: 

 (6) Ръководителите на строителни и транспортни дружества, бетоновъзли, 

варовъзли, кариери и други, които извършват превози и услуги, свързани с 

бетонови, циментови, варови разтвори, инертни материали, строителни 

материали, строителни, битови и смесени отпадъци са длъжни да не допускат 

разпиляване и замърсяване на пътните, уличните платна и прилежащите им 

територии. 

 

Чл.28. (1) Забранява се извършването на строителни и ремонтни работи, 

свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни 

настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други,  

за каквато и да е цел, без разрешение, издадено по реда и при условията на чл. 

72, ал.1 от ЗУТ. 

 (2) При повреди на подземните мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, възложителят или 

експлоатационното дружество може да започне работата веднага, като уведоми 



за това общинската администрация и собствениците на засегнатите поземлени 

имоти. 

 

Чл.29. (1) За издаване на разрешение по чл. 72, ал.1 от ЗУТ, Възложителят 

на строителството или упълномощено от него лице подава заявление по образец, 

ведно с приложени: 

1. Копие от влязло в сила разрешение за строеж; 

2. Ситуация от одобрения инвестиционен проект за обхвата на трасето; 

3. Одобрен проект за временна организация за безопасност на движението 

/ако е приложимо/; 

4. Договор за строителство между възложителя и фирма, която ще извърши 

строително-монтажните работи; 

5. Договор с фирма консултант, изпълняваща строителен надзор по време на 

строителството /ако е приложимо/; 

 (2) Ако заявлението и представените документи не отговарят на 

изискванията на настоящата наредба, на Възложителя се дава едноседмичен срок 

за отстраняване на пропуските. 

 (3) Отказът за издаване на разрешение по чл. 72, ал.1 от ЗУТ следва да 

бъде мотивиран. 

 

Чл.30. (1) При повреди на подземните мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, 

възложителят или експлоатационното дружество може да започне работата 

веднага, като уведоми за това общинската администрация и собствениците на 

засегнатите поземлени имоти. 

/2/ Когато повредата по ал.1 е настъпила в работен ден, възложителят на 

строителството или упълномощено от него лице подава в същия ден в 

деловодството на община Съединение уведомление по ал.1, ведно със заявление 

по образец за издаване на разрешение по чл. 72, ал.1 от ЗУТ, като прилага към 

същото ситуация, показваща обхвата на аварията. 

(2) Когато повредата по ал.1 е настъпила в почивни или празнични дни, както и в 

извънработно време, аварийно-възстановителните работи се извършват след 

уведомяване на общинска администрация на дежурен телефон, а заявлението по 

образец за издаване на разрешение по чл. 72, ал.1 от ЗУТ се подава в първия 

работен ден, следващ възникналата авария.  

 

Чл.31(1) Преди извършване на дейностите, за които е издадено 

разрешение по чл. 72, ал.1 ЗУТ, възложителят се задължава да съгласува 

предстоящите работи с органите по безопасността на движението. 



(2) Възложителят извършва за своя сметка необходимите работи за 

възстановяване на уличните и тротоарните настилки и вътрешнокварталните 

прлостранства в срокове и по начин, определен в договор, сключен с общинската 

администрация. 

(3) Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и 

вътрешноквартални пространства, могат да започнат при кумулативното 

изпълнение на следните изисквания: издадено на основание чл. 72, ал.1 от ЗУТ 

разрешение за строеж, и сключен договор между Община Съединение и адресата 

на разрешението за възстановителните работи по ал.2. За непосредственото 

започване на строежа възложителят уведомява общинска администрация след 

съгласуване с органите по безопасността на движението. 

(4) При аварийни повреди на подземните мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура , при които работата за отстраняване на същите започва веднага, 

съгласно чл. 30 от настоящата наредба, договорът между Община Съединение и 

адресата на разрешението за възстановителните работи по ал.2 се сключва 

едновременно с издаване на разрешението за строеж по чл. 72, ал.1 от ЗУТ. 

 

Чл.32.(1) Кметът на Община Съединение отговаря за опазването, 

устойчивото ползване и възстановяване на биологичното разнообразие, почвите 

и лечебните растения. 

 (2) Физическите и юридически лица са длъжни да не предизвикват вредни 

въздействия върху почвата, да спазват режимите за регулирано ползване на 

растителни и животински видове на територията на общината и да вземат мерки 

за предотвратяване на изменения, застрашаващи биологичното разнообразие, 

почвите и находищата на лечебни растения. 

 

 (3) Забранява се: 

 1. Всички дейности водещи до унищожаване или увреждане на 

биологичното разнообразие на територията на общината. 

 2. Всички форми на умишлено улавяне или убиване на защитени диви 

животински видове с каквито и да е уреди, средства и методи. 

 3. Притежаване, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за 

продажба или размяна на взети от природата защитени видове. 

 4. Улавянето или убиването на птици с каквито и да е уреди, методи и 

средства. 

 5. Задържането с цел търговия, предлагането за продажба и продажбата на 

защитени видове птици. 

 6. Извършването на дейности, водещи до унищожаване, увреждане или 

влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени. 



 7. Унищожаването, нарушаването и/или засоляването, както и 

замърсяването на почвите с вредни вещества. 

 8. Събирането на семена, резници, брането на билки, без разрешително, 

както и унищожаването и увреждането на находищата на лечебни растения на 

територията на общината. 

 9. Преследването и безпокойството на защитените диви животински 

видове от Приложение 3 на Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и 

видовете птици от Приложение 4 на ЗБР, особено през периодите на 

размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция. 

 10. Унищожаването или вземането на яйца, включително в случаите, 

когато те са изоставени; разрушаването, увреждането или преместването на 

гнезда. 

 11. Брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на 

унищожаване на дивите растителни видове от Приложение 3 на ЗБР в техните 

естествени области на разпространение. 

 

Чл.33. (1) Всички води и водни обекти на територията на Община 

Съединение се опазват от замърсяване и увреждане с цел поддържане на 

необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, 

съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на 

стопански щети. 

 (2) Забранява се изхвърлянето в дъждоприемните шахти и в селищната 

канализационна мрежа на: 

 1. твърди отпадъци и материали, които могат да запушат шахтите или се 

отлагат по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, 

животински, кожени и твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, 

конци, влакна, течен тор, джибри, винена или бирена утайка, кубови отпадъци, 

целулоза, хартия, стъкло и други подобни отпадъци; 

 2. вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и 

канализационните съоръжения; 

 3. инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати; 

 4. киселини и основи; 

 5. експлозивни, запалими, корозивно действащи, канцерогенни и 

радиоактивни вещества и отпадъци. 

 (3) Забранява се замърсяването и увреждането на повърхностните водни 

тела – естествени и изкуствени водни площи, вследствие извършване на 

следните дейности: 

 1.Пране и използване на повърхностно-активни вещества; 

 2.Къпането във водните обекти на територията на Община Съединение 



 (4) Забранява се извършването на следните дейности, които водят до 

намаляване проводимостта на повърхностни водни тела: 

 1.Депониране на строителни и битови отпадъци в речното легло; 

 2.Поставяне на незаконни постройки, огради, складирани материали и 

други от границите на речното легло; 

 3.Поставяне на баражи, подприщващи съоръжения и прагове, без 

съответното разрешително; 

 4.Разрушаване на диги, корекции на реки, дерета и други хидротехнически 

и защитни съоръжения в това число подпорните стени на повърхностните водни 

обекти; 

 5.Съхранение или складиране на материали, които в значителна степен 

биха увеличили унищожителната сила на водата. 

 (5) По дигите се забранява: 

 1.преминаване с превозни средства извън определените за това места; 

 2.обработване и нарушаване на повърхността им; 

 3.поставяне на стълбове и знаци; 

 4.засаждане на дървета и храсти; 

 5.преминаване на домашни животни извън определените за това места; 

 6.строеж на кладенци или рибарници; 

 7.изхвърляне на отпадъци и други материали и предмети. 

 (6) Забранява се замърсяване и увреждане на водностопански системи и 

съоръжения публична общинска собственост –чешми с питейна вода, фонтани, 

тръбни кладенци, поливни системи и др., в следствие извършването на следните 

дейности: 

 1. Въвеждането на опасни вещества, които водят до нарушаване на 

правилната експлоатация на водностопанските системи и съоръжения 

 2. Депониране на земни маси и строителни отпадъци, които увреждат 

водностопанските системи и съоръжения; 

 3. Увреждане на оборудването – помпена станция, помпен агрегат, 

електрическо табло, поливен тръбопровод, разпръскваща система, автоматика, 

експлоатационна колона, водоприемна част, водоразходомерно устройство, 

осветителна и озвучителна система, както и техническите и строителни 

параметри на водностопанските системи и съоръжения. 

 4. Проектирането и изграждането на водовземни съоръжения в имоти 

общинска собственост, без наличие на подписана декларация за съгласие на 

кмета на Община Съединение по чл. 60, ал. 6, т. 1 от Закона за водите. 

 5. Ползването на консервирани водовземни съоръжения, изградени на 

публична общинска собственост на територията на Община Съединение. 

 



Чл. 34.(1) Общинската администрация следи за спазването на установените 

норми за вредни вещества и замърсители в атмосферния въздух посредством 

установяване на контрол и управление на дейностите, свързани с чистотата на 

въздуха на територията на Общината. 

 (2) Физическите и юридическите лица, които осъществяват дейности с 

източници на емисии в атмосферния въздух на територията на Общината, са 

длъжни да спазват изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух 

/ЗЧАВ/ и подзаконовите актове към него, както и: 

 1. да осигурят организирано изпускане в атмосферния въздух на емисиите 

от неподвижни източници на производствени и вентилационни газови потоци 

като височината на изпускащите устройства да обезпечава разсейване на 

замърсяващите вещества в приземния слой в съответствие с определените норми 

за качество на атмосферния въздух 

 2. да осигурят наличието на пречиствателни съоръжения, на които се 

извършват редовни проверки и да се изготви и изпълнява програма за тяхната 

поддръжка; 

 3. да уведомят своевременно общинската администрация за предстоящи 

промени в суровините и технологичните процеси, които ще доведат до 

изменения в условията и изискванията за осигуряване качеството на 

атмосферния въздух, както и при извършване на ремонтни работи на 

пречиствателните съоръжения; 

 4. в едномесечен срок да уведомят общинската администрация за 

промените в предмета на дейност, в наименованието на собственика на обекта и 

на лицата, отговарящи за опазването на околната среда; 

 5. незабавно да уведомят общинската администрация за настъпили 

производствени аварии и други инциденти, които могат да доведат до 

замърсяване на въздуха, както и да предприемат мерки съгласно нормативната 

уредба, регламентиращи действията при промишлени аварии и бедствия; 

 6. да осигурят неограничен достъп на общинските контролни органи до 

обектите и съоръженията и до всички документи и данни, свързани с емисиите в 

атмосферния въздух, както и да оказват съдействие при изпълнението на техните 

функции 

 (3) Физическите и юридическите лица, експлоатиращи неподвижни 

източници на емисии в атмосферния въздух с мощност над 500 kW., са длъжни 

да представят ежегодно до 31 януари данни за количествата на използваните 

горива по видове за предходната календарна година 

 

 

 

 



Чл. 35. Забранява се: 

 1. Паленето на огън на уличните платна, дворни места, включително и 

земеделски земи, тротоарите, озеленените площи, пред жилищните блокове и 

междублоковите пространства; 

 2. Отвеждането на дим и газове през прозорци, витрини, стени, балкони, 

стълбища и др. на жилищни и обществени сгради, като то може да се 

осъществява единствено през специално проектирани, изпълнени и приети 

комини и вентилационни канали 

 3. Горенето на автомобилни гуми, електрически кабели, полиетиленови, 

пластмасови, текстилни изделия и други подобни. 

 4. Горене на отпадъци, листа, смоли, отработени масла, отпадъчни 

нефтопродукти, селскостопански и др. отпадъци – на открито, в котли и печки за 

отопление в закрити помещения или за технологични нужди. 

Чл.36.Забранява се: 

 1.  Стъпкване или унищожаване на цветни или тревни площи, 

включително отрязването и отсичането на улични дървета без издадено по 

съответния ред разрешение от общината. 

 2. Движението на верижни машини, непочистена строителна и 

селскостопанска техника  по благоустроените улици и площади в населените 

места и замърсяването на пътната мрежа между населените места на територията 

на Община Съединение. 

 3. Спирането, качването, преминаването и паркирането на МПС, селско - 

стопански машини, инвентар, каруци и други, както и стоварването на тежки 

предмети на тротоарите, площадите и зелените площи. 

 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 37(1) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове, съставени от 

длъжностните лица, определени със заповед на Кмета на Община Съединение. 

   (2) Въз основа на съставените по чл. 37, ал.1 актове се издават наказателни 

постановления от Кмета на Общината или упълномощен от него заместник-кмет. 

 (3) Установяването на нарушенията, издаването, връчването и 

обжалването на издадените наказателни постановления се извършва по ред, 

предвиден в Закона за административните нарушения и наказания. 

 (4) Кметът на Община Съединение представя веднъж годишно пред 

Общински съвет Съединение отчет за констатираните нарушения, съставените 

актове и издадените наказателни постановления за нарушаване разпоредбите на 

настоящата наредба. 



 (5) Кметът на Община Съединение определя длъжностни лица за 

извършване на контрол върху работата на длъжностните лица по чл. 37, ал. 1. 

 

Чл. 38. (1) За нарушаване на която и да е от забраните по чл. 3 от наредбата, 

свързани с осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите, 

както и на подгранични нива на шум в тихите зони и урбанизираните територии, 

на физическите лица се налага глоба в размер от 100 лв. до 2000 лв., а на 

юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 

1000 лв. до 5 000 лв. 

 (2) За нарушаване на която и да е от забраните по чл. 4 от наредбата 

относно употребата, носенето, търговията на огнестрелни, газови, пневматични 

и механични оръжия, устройства и взривни вещества, пиротехнически средства, 

както и извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности,  на физическите 

лица се налага глоба в размер от 2000 лв. до 5000 лв., а на юридическите лица и 

едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 5000 лв. до 50 000 лв. 

 (3) За нарушаване на която и да е от забраните по чл. 5 от наредбата,  на 

физическите лица се налага глоба в размер от 100 лв. до 1000 лв., а на 

юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 

500 лв. до 2 000 лв. (4) За нарушаване на която и да е от забраните по чл. 6 

от наредбата, свързани с опазване на публичната собственост,  на физическите 

лица се налага глоба в размер от 500 лв. до 2000 лв., а на юридическите лица и 

едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 5000 лв. 

Ако причинените щети надвишават предвидената по този текст санкция, 

размерът на наложената с наказателното постановление глоба или имуществена 

санкция е равен на сумата на причинените щети, които се установяват от 

комисия, назначена от Кмета на общината. 

 (5) За нарушаване на която и да е от забраните по чл. 7 от наредбата, 

свързани със закрила на малолетните и непълнолетни лица,  на физическите 

лица се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., а на юридическите лица и 

едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 10000 лв.  

 (6) За нарушаване на която и да е от забраните по чл. 8 от наредбата, 

свързани с обществения транспорт,  на физическите лица се налага глоба в 

размер от 100 лв. до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - 

имуществена санкция в размер от 200 лв. до 2000 лв.  

 (7) За нарушаване на която и да е от забраните по чл. 9 от наредбата, 

свързани с работното време на заведения за хранене и развлечение, както и на 

други търговски обекти, на физическите лица се налага глоба в размер от 500 лв. 

до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена 

санкция в размер от 1000 лв. до 5000 лв.   



 (8) За нарушаване на правилата за провеждане на състезания, митинги, 

демонтрации, религиозни и други масови и обществени мераприятия, респ. на 

забраните по чл.10, 11 и 12 от наредбата, на физическите лица се налага глоба в 

размер от 100 лв. до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - 

имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 5000 лв.  

 (9) За нарушаване на което и да е друго задължение, респ. друга забрана, 

предвидени в Раздел втори на  наредбата и непосочени в разпоредбите на чл. 38, 

ал.1-8, на физическите лица се налага глоба в размер от 50 лв. до 1000 лв., а на 

юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 

200 лв. до 2000 лв.  

Чл.39 (1) За нарушаване на което и да е правило, задължение и/или забрана, 

свързани с осигуряване и поддържане на чистотата на обществените територии, 

регулирани с нормите на чл.17-28 от наредбата, на физическите лица се налага 

глоба в размер от 200 лв. до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните 

търговци - имуществена санкция в размер от 500 лв. до 5000 лв.  

(2) За нарушаване на което и да е правило, задължение и/или забрана по 

чл.32 от наредбата, свързани с опазването, устойчивото ползване е 

възстановяване на биологичното разнообразие, почвите и лечебните растения, на 

физическите лица се налага глоба в размер от 100 лв. до 1000 лв., а на 

юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 

200 лв. до 2000 лв.  

(3) За нарушаване на което и да е правило, задължение и/или забрана по 

чл.33 от наредбата, свързани с опазването на водите и водните обекти на 

територията на община Съединение, на физическите лица се налага глоба в 

размер от 500 лв. до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - 

имуществена санкция в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв.  

 (4) За нарушаване на което и да е правило, задължение и/или забрана по чл.34 от 

наредбата, свързани с чистотата на атмосферния въздух на територията на община 

Съединение, на физическите лица се налага глоба в размер от 200 лв. до 2 000 лв., а на 

юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 1 000 

лв. до 10 000 лв.  

 (5) За нарушаване на което и да е друго задължение, респ. друга забрана, 

предвидени в Раздел трети на  наредбата и непосочени в разпоредбите на чл. 39, 

ал.1-4, на физическите лица се налага глоба в размер от 100 лв. до 1000 лв., а на 

юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция от 200 лв. 

до 2000 лв. 

Чл.40 (1) За явно маловажни случаи на административни нарушения, 

установени при извършването им, овластените за това органи дават предписания 

със срок за изпълнението им. 



(2) При неизпълнение на дадено предписание, нареждане или разпореждане 

от контролните органи за отстраняване на допуснатото нарушение, на 

нарушителите - физически лица се налага глоба в размер от 200 до 1000 лв., а на 

юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция, в размер от 

500 до 5 000 лв. 

Чл.41(1) При повторно нарушение от същия вид размерът на глобата или 

имуществената санкция се удвоява. 

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в 

сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за 

нарушение от същия вид. 

(3) За нарушения, извършени при осъществяване на дейността на 

предприятия, учреждения, организации и търговски дружества, заведения и 

други търговски обекти, административнонаказателна отговорност носят 

ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени, както и 

работниците или служителите, които са ги извършили. 

(4) За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни и лица, поставени 

под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или 

настойниците, които са допуснали извършването им. 

Чл. 42. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите 

на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или 

информация с цел възпрепятстване на проверката, се санкционира, като на физическите 

лица се налага глоба в размер от 500 до 5000 лв., на юридическите лица и едноличните 

търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. 

 

Чл. 43. Независимо от административно-наказателната отговорност по тази 

наредба, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на 

вредните последици от извършваното от тях нарушение. 

 

Чл. 44. Административнонаказателната отговорност по настоящата наредба 

се носи, доколкото такава отговорност за същото нарушение не е реализирана по 

реда, предвиден в закон или друг нормативен акт. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1 Наредбата се издава на основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23, ал.2 от ЗМСМА, 

чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от АПК. 

 

§ 2 Наредбата е приета с Решение №4 на Общински съвет - Съединение, взето 

с Протокол №2/26.01.2021 година. 

 


