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НАРЕДБА
№1
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД,
ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ
ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА АЛФАТАР

гр.Алфатар февруари 2015 година
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РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1.(1.) Настоящата Наредба има за цел осигуряването опазването на
обществения ред, общественото имущество и имуществото на гражданите,
предназначено за общо и лично ползване, поддържане на чистотата и приветлив
вид на населените места на територията на община Алфатар.
(2.) С наредбата се определят задълженията по опазване на обществения
ред, привеждането на приветлив вид и хигиена и опазване на общественото
имущество на територията на цялата община за:
1. Физически и юридически лица, които живеят или временно
пребивават на територията на общината;
2. Собствениците, обитателите и наемателите на жилищни и
нежилищни сгради;
3. Ръководствата на фирми, предприятия, кооперации, учреждения,
организации, както и лицата развиващи дейностите по търговия и услуги.
РАЗДЕЛ ІІ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл.2.(1) С цел осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на
Гражданите се забранява:
1. Нарушаването на тишината по какъвто и да е начин от 14:00 до 16:00
часа и от 22:00 до 07:00 часа за зимното часово време и от 23:00 до 06:00 часа за
лятното часово време като в предпразнични дни времето се удължава с един час
освен при официално разрешените мероприятия.
2. Извършването на непристойни прояви, изразяващи се в употреба на
ругатни, псувни и други нецензурни изрази на публично място пред повече хора
в оскърбително отношение и държание към гражданите, органите на властта или
обществеността, скарване, сбиване и др.подобни действия, както и на
обществени места, в транспортни средства, заведения, площади, улици, паркове
и др.
3. Свиренето на оркестри и ползването на усилвателни уредби в
обществените заведения и нежилищни сгради, в близост до жилищни сгради и
общежития от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 07:00 часа за зимното часово
време и от 23:00 до 06:00 часа за лятното часово време.
4. Употребата на алкохолни напитки, организирането на игри с хазартен
характер по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени
места, извън регламентираните.
5. Къпането във водоеми и във всички други водни площи, освен в
специално предназначени за тази цел.
6. Товарене, разтоварване и форсиране на превозни средства от 14:00 до
16:00 часа и от 22:00 до 07:00 часа за зимното часово време и от 23:00 до 06:00
часа за лятното часово време.
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7. Провеждането на забави и увеселения след 22:00 ч. при зимно часове
време и след 23:00 часа при лятно часове време, с изключение на мероприятия,
за които кметствата издават разрешение.
(2) Не се допускат лица под 14 г. в увеселителни заведения и дискотеки без
придружител, родител, настойник или попечител. Изключение се допуска при
организирани групови посещения до 23:00 часа.
(3) Лица от 14 до 18 годишна възраст се допускат до увеселителни
заведения и дискотеки само срещу представяне на документ за самоличност като
престоят им там се ограничава до 24:00 ч. в почивните и празнични дни, а в
делничните дни до 22:00 ч.
(4) Собствениците или наемателите на заведенията са длъжни да осигурят
охрана на обекта и проверка на документи за самоличност.
(5) Забранява се продажбата и сервирането на цигари, алкохолни напитки
и пиротехнически средства на лица под 18 годишна възраст.
(6) При организиране на дискотеки в заведенията за развлечение и
обществено хранене в населените места на територията на общината,
собствениците или наемателите на обекти се задължават да получат писмено
разрешение от кмета (кметския наместник) на населеното място.
(7) Малолетните и непълнолетни лица се допускат в компютърни зали до
22:00ч. в делничните дни, в почивните и празнични дни до 23:00часа.
Чл.3. Забранява се:
1.
Игри с взривни вещества, прашки (ластици), стрелба с въздушни
пушки и други, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота
и здравето на гражданите;
2.
Возенето в превозни средства за обществен превоз на граждани в
явно нетрезво състояние и скандално поведение, които могат да изцапат или
замърсят останалите пътуващи или превозните средства, както и превозването на
животни и птици в тях;
3.
Товаренето и разтоварването на дървесина, дървен и строителен
материал в населените места от 18:00 часа до 07:00 часа;
4.
Безстопанственото пускане на кучета в населените места, както и
воденето им по улиците без повод и намордник;
5.
Въвеждането на животни в магазинната мрежа и заведенията за
развлечение, както и разхождането им на територията на учебните, детските и
здравни заведения;
6.
В превозните средства да се превозват сандъци с резервни части и
други, които пречат на возещите се граждани и създават опасност от
замърсяване;
7.
Пързалянето с шейни и карането на ролкови кънки и ролкови
колички по уличните платна с интензивно движение;
8.
Провеждането на състезания, митинги, демонстрации и други
обществени мероприятия по улиците и площадите без предварително
уведомяване на общината(кметството);
9.
Извършването на търговска дейност и услуги, съпроводени с
отделянето на вредни вещества и наднормен шум.
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10. Изкупуването на черни и цветни метали, метални суровини и
отпадъци от неупълномощени лица и без документ, осигуряващ произхода им;
Чл.4.(1) Събрания, митинги, протести и манифестации но открито в
Общината се организират и провеждат от граждани, сдружения, политически
партии и други обществени организации при спазване на изискванията и по реда
на Закон за събранията, митингите и манифестациите.
(2) Писменото уведомление трябва да бъде заверено не по рано от 14 дни
преди и не по-късно от 48 часа от датата на провеждането на мероприятието.
(3) Към уведомлението заявителят представя и пълно наименование на
организатора на мероприятието, неговото седалище и адрес на управление,
телефон за връзка, трите имена, ЕГН и точен адрес на ръководителя.
(4) За провеждане на мероприятието се огласява след получаването на
разрешението.
(5) За провеждане на други обществени прояви и кампании на открито,
извън предназначените за целта места (стадион, зала, салон и др.), както и
построяването на панаирни съоръжения, временни естради и палатки, паркинги
и др. се извършва с разрешение на Кмета на Общината по реда и условията на
Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл.5 Организаторите на обществено-политически, протести и всякакви
други масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в
Общината място, време и маршрут на движение, като носят отговорност за
осигуряване на необходимия обществен ред. При заявяване на 2 и повече
обществени мероприятия на едно и също място и време право на провеждането
има организаторът, извършил първи необходимото уведомяване, но не по-рано
от 7 дни предварително.
Чл.6 При провеждането 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;
2.
Внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота
и здравето на други лица (боксове, вериги, тояги и други);
3.
Ползването на свирки, звънци и други подобни в закрити
помещения;
4.
Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки, пушенето
в закрити зали;
5.
Посещаването им от лица в нетрезво състояние.
Чл.7 (1) Общината определя работното време на магазинната мрежа,
барове, заведенията за обществено хранене, частни фирми и ателиета за услуги,
като стриктно се спазват изискванията за шум и музика, смущаващи
спокойствието на гражданите от 22:00 ч. до 07:00 ч. при зимно часово време и от
23:00 ч. до 06:00 ч. при лятното часове време.
(2) При определяне на работното време на полунощните и нощни
заведения и магазини желаещите да работят с допълнително работно време на
територията на общината предоставят протокол от РЗИ за замерване на шума,
удостоверяващ, че не се надвишават допустимите граници и съгласувана такса с
органите на общината.
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(3) Контрол по спазването на работното време се осъществява от
служителите към Дирекция „СА” при община Алфатар, кметовете на населени
места и служителите на МВР Силистра.
Чл.8 Отговорниците и управителите на фирми, магазини, обекти за
обществено хранене, заведенията, павилиони, бунгала, фургони и други се
задължават:
1.
Да поставят на видно място документите, разрешаващи съответната
дейност;
2.
Да заплащат тротоарното право за заетата търговска площ от
фризери, маси и други;
Чл.9 Забранява се:
1.
Уличната търговия и услуги, извън определените от общината места;
2.
Продажбата и рекламата на открито на порнографски видео-касети,
печатни произведения и материали. Същите могат да бъдат продавани само на
пълнолетни лица и то в закрити помещения;
3.
Продажбата и изкупуването на стоки от моторни превозни средства,
извън определените общински пазари, без разрешение и необходимите за тази
цел документи, даващи им право за извършване на търговската дейност;
4.
Търговията с животни и птици от неупълномощени за тази цел лица,
извън регламентираните седмични пазари, с надлежно оформени документи за
собственост и ветеринарен сертификат, ако няма друга специфична
документация;
Чл.10 Зареждането на магазините със стоки да се извършва
непосредствено от превозното средство в магазинните помещения или складове
(без престояване на стоките по тротоарите и уличните платна). По същия ред
става извозването и на освободения амбалаж.
Чл.11 Забранява се:
1.
Писането, драскането и лепенето на обяви, реклами, нагледни
агитационни материали и др., поставени на определените за тази цел места;
2.
Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни
материали и др. поставени на определените за тази цел места;
3.
Лепенето на обяви, съобщения, възпоменания, реклами, нагледни
агитационни материали и др. по автобусни спирки, дървета и сгради общинска
собственост;
4.
Миенето на превозни средства, инвентар и друга техника по
улиците, площадите, парковете и зелените площи;
5.
Ползването на водопойни обществени чешми, кладенци, кранове и
други за зареждане на селскостопанска защитна техника;
6.
Изнасянето на земна маса (кал) по улиците в населените места и
републиканската пътна мрежа от МПС и ППС теглени от животинска тяга, с
които се замърсява околната среда;
7.
Свободното пускане на всякакви домашни животни по улиците и
други обществени места;
8.
Заемането в сервитутната зона на улицата с различни горивни
материали, селскостопанска продукция и амбалаж за срок повече от 3 (три) дни и
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строителни материали за срок повече от 90 (деветдесет) дни след датата на
подаване на Заявление до Кмета на общината, кметовете на кметства и кметски
наместници при доказана невъзможност същите да бъдат разтоварени в личните
или стопански дворове;
9. Изграждането на трайни конструкции за рекламна цел, без разрешение
от главния архитект на общината.
10. Заемането в сервитутната зона на улицата със селскостопанска
техника и инвентар, както и спрени от движение МПС;
11. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови
настилки, пейки, осветителните, скулптурно-декоративните елементи, пътните
съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и алейна мрежа (пътни
знаци, табели, указатели, улично осветление, автоспирки, съдове за смет и
други), ако деянието не представлява престъпление;
12. Разкопаването на обществени места без наличието на проект за
организация и изпълнение и без строително разрешение;
13. Пашата на животни в обществените терени, паркове и градини, а за
селата извън определените за паша места;
Чл.12 (1) Ръководителите на търговски фирми, предприятия, учреждения,
обществени организации и граждани се задължават:
1.
Да поставят фирмени знаци, плакати, реклами и други на фасадите
на сградите и прилежащите територии и зелени площи само след одобряването
от общината.
2.
Да поддържат в изправност и добро естетическо и техническо
състояние светлинните реклами, рекламни надписи, изображения по стените на
сградите.
3.
Да извършват адресно регистриране на живущите на територията на
общината лица съгласно изискванията на Закона за гражданската регистрация.
(2). Строителите, специализираните фирми и предприятия, стопаните на
подземни проводи и съоръжения, а така също и частни лица се задължават да:
1. Да сигнализират и обезопасят строителните обекти, съгласно
изискванията.
2. Да възстановят незабавно разкопаните пътни, тротоарни настилки,
зелени площи и други;
3. Да извозят строителните и земни маси на регламентираните за целта
места в срок до 72 (седемдесет и два) часа;
4. Да извършат всички възстановителни работи на нанесените повреди на
околната среда, произтекли от строителните работи за тяхна сметка.
РАЗДЕЛ III
ПОДДЪРЖАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, СЪЗДАВАНЕ НА ПРИВЕТЛИВ
ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл.13 (1) Поддържането на приветлив и естетичен вид на територията на
общината изисква редовно почистване (метене, снегопочистване, отстраняване
на ледени висулки и др.) на улиците, площадите, градините, парковете, зелените
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площи, дворовете, предназначените за общо ползване обществени сгради,
спортни и детски площадки, пътни знаци, автобусни спирки, пазари и др.
(2). Организацията на дейността по предходната алинея е задължение на
Общината.
(3). Ръководителите на учреждения, стопанските и обществени
организации, фирми и заведения поддържат в приветлив и естетичен вид
производствените, административните и складови помещения, гаражи, паркинги,
пазари, жп. надлези, строителни площадки, фургони, дъждоприемни шахти и
други имоти, които управляват и стопанисват, както и прилежащите на тях части
от територии, зелени площи и тротоари.
(4). Гражданите поддържат в приветлив и естетичен вид индивидуалните
дворове, сгради, постройки и съоръжения с прилежащите им части от тротоарите
и зелените площи.
Чл.14. (1) Собствениците и наемателите на жилищните сгради,
ръководителите на стопански организации и фирми са длъжни да осигурят:
1.
Събирането и изхвърлянето на битови отпадъци на определените за
целта места – казани и контейнери;
2.
Почистване на снега от тротоарите, обработването им с инертни
материали против обледяване и отстраняване на ледени висулки и увиснал сняг;
3.
Поддържане чистотата на дворовете и прилежащите им тротоарни и
зелени площи;
Чл.15 Забранява се:
1.
Замърсяването на околната среда с битови, строителни и животински
отпадъци;
2.
Изхвърлянето в съдовете за смет на опасни, пожароопасни и
избухливи вещества, строителни, растителни и животински отпадъци и трупове
на умрели животни;
3.
Увреждането на съдовете за смет, както и запалването на сметта;
4.
Изхвърлянето на смет и отпадъци, извън определените им места;
5.
Измиването на стълбища, работни помещения, подовете на
обществени и частни заведения и сгради по начин, замърсяващ тротоарите и
уличните платна:
6.
Почистването и ремонтирането на моторни превозни средства и
инвентар по улиците и площадите;
7.
Изоставянето или изхвърлянето на открито на трупове на умрели
животни и птици;
8.
Включването на отпадни води в канализационната мрежа,
отводнителни канали и канавки;
9.
Движението на самоходни верижни машини по асфалтовата
настилка, с изключение за извършване на неотложни аварийно-възстановителни
дейности.
10. Съхраняването на строителни материали, варови, циментови и други
разтвори по тротоарите и уличните платна без строително разрешение от
общината;
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11. Съхраняването на растителни и животински отпадъци по тротоарите
и уличните платна;
12. Повреждането на спортни и детски съоръжения за игри, чешми,
пейки, осветителни тела, автобусни спирки, пътни знаци, паметници, огради,
противопожарни хидранти и други обекти, предназначени за обществено
ползване;
13. Увреждане на дървета и храсти, цветна и тревна растителност в
публичните пространства;
14. Засяване и засаждане в сервитутната зона на улицата с различни
селскостопански култури, овощни и декоративни насаждения;
15. Движението на МПС и ППС теглени от животинска тяга в
обществените паркове, градини и площади;
16. Разполагането на поставяеми и търговски обекти, както и
амбулантна търговия в паркове и зелени площи, освен по установения от
общината ред;
17. Отварянето и/или увреждането на обществени водни, електрически,
технически, спортни и други съоръжения и инсталации;
Чл.16 Транспортирането на стоки, материали, отпадъци и други се
извършва след обезопасяването им.
Чл.17 Гражданите, ръководителите на държавни предприятия,
организации, учреждения, търговски и акционерни дружества, еднолични и
колективни фирми, кооперации и наематели на жилищни сгради се задължават
да осигуряват места за местодомуване на притежаваните от тях МПС,
селскостопанска техника и инвентар;
РАЗДЕЛ IV
СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Чл. 18 (1) Собствениците и ръководителите на обекти носят
отговорност за:
1. създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасност и за
поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на
строителните книжа, нормативните актове и техническите спецификации,
валидни към момента на разрешаване на ползването им;
2.незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите
инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо
съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на
автоматични системи за управление и др.;
3. поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и
съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване
преди настъпване на есенно-зимния период
4. Поддържане чистотата на свободната дворна площ на обектите - без
горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.
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5. създават организация за събиране на горими отпадъци, както и
остатъчните продукти от печките с твърдо гориво на определени
пожарообезопасени места в негорими съдове.
(2) Гражданите носят отговорност спазване на правилата за пожарна
безопасност в личните дворове:
Чл. 19 Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните
дворове и в пространствата между имотите да става при спазване на
противопожарните правила за отстояние от горими обекти, дървета и др.
разписани в Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на
територията на община Алфатар.
Чл. 20 (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина да става на
открити специално пригодени за целта места при спазване на противопожарните
правила разписани в Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на
територията на община Алфатар.
(2) След приключване на дейността, огънят да се изгаси като не се оставят
тлеещи въглени, а пепелта и сгурията да се изхвърлят на пожарообезопасени
места.
Чл. 21 Забранява се:
1. Оставянето без наблюдение на горящи отпадъци;
2. Паленето на огън при наличие на вятър;
3. Оставянето без надзор на огъня за приготвяне на зимнина;
4.
Изгаряне на сухи растителни отпадъци, останали от почистването на
сервитутните ивици покрай пътищата, както и от пасищата, мерите и др. под.
площи;
5.
Паленето на огън на по-малко от 50 м от житни масиви след
настъпване на восъчна зрялост до изораване на стърнището.
6. Складирането на груб фураж:

на разстояния, по-малки от 8 м от сгради с горими покриви, на 3 м.
от оградите на съседния имот;

на тротоарната ивица или уличното платно;

под електрически проводници, телефонни кабели, както и над
тръбопроводи за ЛЗТ и горими газове;
РАЗДЕЛ V
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Чл.22 (1)Актове за установяване на нарушения се съставят от длъжностни
лица, определени със заповед на кмета на общината.
(2)Актове за установяване на нарушения по тази наредба могат да съставят
и органите на РУ на МВР Силистра.
Чл.23 Установяването на нарушенията по наредбата, налагането на глоба
на местонарушението, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления става по реда, определен от Закона за
административните нарушения и наказания.
Чл.24 На нарушителите на наредбата се налагат следните наказания:
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(1.) За физически лица:
1.
Глоба 20 лв. срещу квитанция;
2.
Глоба от 20 до 500 лв. по акт и наказателно постановление.
3.
При повторно нарушение се наказват с глоба от 500 лв. до 1000 лв.
(2.) За юридически лица и еднолични търговци
1.
Имуществена санкция от 1000 лв. до 3000 лв. по акт и наказателно
постановление.
2.
При повторно нарушение се наказват с глоба от 3000 до 5000 лв.
Чл.25 (1) Въз основа на актовете, съставени от лицата по чл.20, кметът на
общината или упълномощено от него със заповед длъжностно лице издава
наказателни постановления.
(2) Нарушителят дължи и обезщетение за претърпените от гражданите,
държавата, държавните учреждения, предприятия или организации вреди от
нарушенията.
Чл.26 (1) За маловажни случаи на нарушения на наредбата установени при
извършването им, овластените за това органи налагат на място, срещу квитанция
глоба в размер на 20 лв.
(2) При отказ на нарушителя да заплати глобата по предходната алинея, се
съставя акт за установяване на административно нарушение.
(3) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица,
които са навършили 16 години, когато са могли да разбират смисъла и
значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
(4) За административни нарушения, извършени от малолетни, които не са
навършили 14 години, непълнолетни от 14 до 16 години и поставените под
пълно или частично запрещение, отговарят съответно техните родители,
попечители или настойници.
(5) За нарушения при осъществяване на дейността на фирми, предприятия,
учреждения и организации отговорност носят преките извършители, както и
ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
Чл.27 (1) Глобите от 20 лева не подлежат на обжалване.
РАЗДЕЛ VІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба е приета на основание чл.22.ал.2 от ЗМСМА, с
Решение № …………….. по Протокол № ………………… на Общински съвет
гр. Алфатар от ……………………………
§2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.
§3. С влизането в сила на настоящата наредба се преустановява действието
на Наредба № 1 на ОБС – Алфатар, приета с Решение №42 по Протокол № 8 на
Общински съвет гр. Алфатар от 28.03.2008г.
§4. Организацията и контрола по изпълнение на наредбата се възлага на
кмета на общината.
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