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Н А Р Е Д Б А   № 1 
 

за опазване на обществения ред 

 в населените места на Община Самуил 

 

РАЗДЕЛ І 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Настоящата наредба определя реда, условията и специалните изисквания за 

спазване на обществения ред и обществените отношения на територията на Община 

Самуил, с оглед осигуряване на условия за спокойствие и отдих на гражданите и  в 

защита на техните права. 

Чл.2./1/ Наредбата регламентира задълженията на фирмите, организациите, 

дружествата, гражданите / постоянно живеещи и временно пребиваващи/ и общинската 

администрация по опазване на обществения ред; органите за контрол и правомощията им 

за констатиране и санкциониране на нарушенията. 

/2/ С тази Наредба се уреждат обществените отношения в общината, които не са 

уредени с други нормативни актове. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО И  СПОКОЙСТВИЕТО НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

 
Чл.3. На обществени места и в жилищните сгради, гражданите са длъжни да 

спазват общоприетите норми на поведение и да изпълняват разпорежданията на 

държавните и общинските органи, издадени в рамките на тяхната компетентност. 

Чл.4./1/ Забранява се извършването на дейности от стопански и битов характер в 

жилищните сгради и около тях, които предизвикват шум, нарушаващ спокойствието на 

гражданите в часовете от 14.00 до 16.00 и от 22.00 до 06.00. 

/2/ Изключения се допускат при дейности от обществена необходимост с 

разрешение на Общината, в което се указва срокът и се дават допълнителни указания и 

изисквания. 

3/ Забранява се озвучаването на районите около обществени и жилищни сгради и 

търговски обекти; ползването на светлинни и звукови сигнали, както и всякакви други 

дразнители на почивката и спокойствието на гражданите. 
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/4/ Разрешение за временно озвучаване на мероприятия, шествия и др. се издава от 

Кмета на общината за всеки отделен случай с изключение на сватби и други религиозни 

ритуали. 

Чл.5./1/Забранява се откритото носене и употребата на взривни вещества, 

огнестрелно и хладно оръжие, прашки, въздушни пушки и други подобни, които създават 

опасност за живота и здравето на гражданите. 

/2/ Забраната по ал.1 не се  отнася  за  служители  на  МВР  и  МО  изпълняващи 

служебни  задължения, както  и  за  лицата  осъществяващи  охрана на  обектите, със  

създадени  звена  за  самоохрана  по  Закона за  частната охранителна дейност. 

Чл.6. Забранява се: 

1. Хвърлянето на бомбички, ракети, факли и др. подобни взривни и запалителни 

предмети на обществени места, в и от жилищни сгради; 

2. Използването на предмети, които биха застрашили живота и здравето на други 

лица /боксове, вериги, тояги и пр./ 

Чл.7. Уреждането на илюминации и фойерверки се извършва с разрешение на 

кмета на Общината и началника на Районно полицейско управление, като се указват 

точното място, часът и мерките за безопасност. Организаторите отговарят за спазването 

на безопасността и условията на провеждането на мероприятието.  

Чл.8. Построяването на циркови и панаирни съоръжения, временни естради и 

палатки, временни паркинги и други се извършва с резрешение от кмета на съответното 

населено място. 

         Чл.9. (изм. и доп. с Решение 43.860 по Протокол №43 от 27.12.2018 год.)/1/ Обществени мероприятия 

в населените места се провеждат съгласно Закона за събранията, митингите и 

манифестациите. 

/2/ Организаторите на обществени мероприятия на открито са длъжни: 

      -Да уведомят Кмета на Общината писмено най по-малко  72 часа преди    

провеждането им, а в неотложни случаи  – най по-малко  два дни; 

      -Да посочат целта, мястото и времето за свикване на събрание или митинг, а 

при манифестация и маршрута на движение; 

      -Да спазват разрешените място, време и маршрут на движение; 

      -Да носят отговорност за осигуряване на обществения ред и причинените по 

тяхна вина вреди. 

   /3/ При заявяване на повече от едно мероприятия, съвпадащи по място и време, 

разрешение за провеждане получават организаторите, които първи са уведомили 

Общината в предходните 5 дни. 

  /4/ Кметът на Общината може да забрани провеждане на заявено мероприятие, 

когато има информация или съществува възможност за нарушаване на: 

 обществения ред; 
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 правата и свободите на други граждани; 

 стопанската дейност на фирми и граждани; 

 здравословния начин на живот на гражданите в населеното място. 

/5/ Забраната за провеждане на обществено мероприятие се мотивира писмено и се 

изпаща до организаторите в срок до 24 часа след получаване на уведомително писмо в 

Общината. 

Чл.10. Забранява се провеждането на обществени и групови мероприятия /митинги, 

демонстрации, събрания, състезания, рекламни кампании и други/,  които препятстват 

нормалната работа на фирмите и гражданите в общината или създават затруднения в 

организацията на движението. 

Чл.11. Забранява се на лица, фирми и сдружения да осъществяват публично 

религиозна дейност на нерегистрирани по действащото българско законодателство 

вероизповедания. 

Чл.12. Забранява се: 

1. Търговска дейност на открито без разрешение, издадено по реда на Наредба № 5 на 

Общинския съвет -Самуил. 

2. Влизането с животни в учреждения, търговски обекти, заведения за хранене и 

развлечение, транспортни средства за обществен транспорт и други обществени 

места. 

3. Работа на търговски обекти след 22.00 часа зимно  време и след 23.00 часа лятно   

време, както и след утвърденото със Заповед на Кмета на Общината ” удължено 

работно време”. 

4. (изм. и доп. с Решение №57.1029 по Протокол №57 от 18.09.2015 год.) Забранява се   

тютюнопушенето в закритите обществени места. 

5. (изм. и доп. с Решение №57.1029 по Протокол №57 от 18.09.2015 год.)Забранява се  

тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага 

труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо 

предназначение общинска собственост. 

6. (изм. и доп. с Решение №57.1029 по Протокол №57 от 18.09.2015 год.)Забранява се   

тютюнопушенето на следните открити обществени места: 

        - прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата,  

       ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за     

        деца; 

   - площадките за игра; 

   - на които са организирани мероприятия за деца и ученици; 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

 

УСЛОВИЯ  И  РЕД  ЗА  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ЗАКРИЛА  

НА ДЕЦА,  НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА  И  ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ  НА 

ОРГАНИЗИРАНИ  ПРОЯВИ 

 

Чл.13. /1/ Собствениците, наемателите или ползвателите на заведения за хранене и 

развлечение (дискотеки, клубове, бистра, кафе-клубове и др.), определят конкретните 

условия за достъп на деца в тях и  контролират тяхното изпълнение в съответствие с 

целта на специализираната закрила, разписани и съгласувани с органите на реда. 

/2/ Условията по ал. 1 се конкретизират съобразно броя на децата, спецификата на 

обекта или вида на проявата. 

/3/ Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 1 се 

поставя трайно и на видно за клиентите място. 

Чл. 14. /1/ Лицата по чл. 13, ал. 1 разработват план за действие при възникване на 

ситуации, застрашаващи безопасността на посетителите. Неразделна част от плана е 

план-схема за аварийно напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, 

аварийни изходи, водоизточници и други. 

/2/ Планът по ал. 1 се предоставя на съответните териториални структурни звена на 

Национална служба “Полиция”, Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” 

и Държвна агенция “Гражданска защита” при започване на търговска дейност, както и 

след всяко преустройство, с което се променя план-схемата. 

/3/ План-схемата за аварийно напускане на обекта се поставя на видни за клиентите 

места по пътя на евакуацията. 

Чл. 15 /1/ Лицата по чл. 13, ал 1, чиито обекти се посещават от деца, предприемат 

необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на 

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. определят отговорник по охраната на обекта; 

4. осигуряват охраната на обекта съобразно броя на децата, спецификата на 

обекта и вида на проявата; 

/2/ Отговорникът по охраната на обекта: 

1. ръководи и контролира охраната му; 

2. организира и контролира пропускателния режим; 

3. не допуска в обекта: 
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а/ лица, които носят оръжие или други общо опасни средства; наркотични или дуги 

упойващи вещества; 

б/ лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи 

вещества; 

4. предприема други необходими действия по осигуряване безопасността на 

децата; 

5. взаимодейства при необходимост с органите на Министерството на вътрешните 

работи и други компетентни държавни и общински органи и организации. 

/3/ В дискотеки, клубове, заведения за хранене и развлечения с над 20 места не се 

допускат лица без документи за самоличност или ученическа лична карта; 

Чл. 16. Лицата, които провеждат масови организирани прояви за деца на 

обществени места, са длъжни да осигуряват реда и безопасността преди, по време и след 

провеждането им, като: 

1. уведомяват началника на РПУ не по-късно от 48 часа преди обявения начален 

час на проявата, като посочват и времетраенето й; 

2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и транспорт; 

3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на 

обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което 

уведомяват органите на Министерството на вътрешните работи и съответните 

компетентни държавни и общински органи; 

Чл. 17. /1/ Когато е организирана проява свързана с придвижването на група от 

деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители. 

/2/ Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно 

броя на децата и специфичните им нужди. 

/3/ Ръководителят на групата и придружителите: 

1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на 

децата в посещавания обект и зоната около него; 

2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и 

общински органи. 

/4/ По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на 

ръководителя на групата. 

Чл. 18. При осъществяване на специализирана закрила на деца при провеждане на 

организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл.7, чл.8 и чл.10 

на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 

Чл. 19. ЗАБРАНЯВА СЕ:  
          /1/(изм. и доп. с Решение 43.860 по Протокол №43 от 27.12.2018 год.)Посещението и пребиваването в 

заведениязахранене и развлечениянамалолетни и непълнолетнилица, безродителите, настойниците, 

попечителитеилидругителица, коитополагатгрижизадетеслед 20,00 ч., акодететоне е навършило 14-

годишна възраст, съответнослед 22,00 ч., акодетето е навършило 14-, ноне е навършило 18-годишна 
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възраст.Ако родителите,попечителите или другите лица,които полагат грижи за дете,не могат да го 

придужат,те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени 

места след 22,00 ч., акодетето е навършило 14-, ноне е навършило 18-годишна възраст. 

           /2/ На лицата по чл. 13, ал./1/ да допускат лица по ал. 1 на този член . 

 

РАЗДЕЛ ІV 

 

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА 

Чл.20. Ръководителите на фирми, учреждения и организации, на здравни, 

социални, учебни и други заведения, както и собствениците и наемателите на търговски 

обекти, жилищни сгради и недвижими имоти и гражданите са длъжни: 

/1/ Да поддържат в приличен вид сградите, дворовете и оградите, както и 

околоблоковите пространства, терените и площите пред тях. 

/2/ Да организират при паднал сняг или заледяване почистване и опесъчаване на 

тротоарите пред сградите, както и отстраняване на ледени образувания по стрехите и 

други. 

/3/ Да поддържат чистотата на прилежащите тротоари и зелени площи в границите 

по фронта на собствените или наети имоти и терени до уличното платно. 

Чл.21./1/ Собствениците или лицата, които управляват имотите са длъжни да ги 

поддържат в добро състояние и в изискващия се вид; да изпълняват в определения срок 

задължителните предписания на кмета на общината, дадени по смисъла на ал. 2 от 

настоящия член. 

/2/ Задължителните предписания по ал. 1 се издават за премахване, преобразуване 

или ремонт на неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали: 

огради, гаражи, второстепени и стопански сгради, временни постройки, септични ями, 

канализационни съоражения, насаждения, както и за извършване на необходими 

ремонтни и възстановителни работи в интерес на сигурността, безопасността на 

движението, хигиената, естетиката, здравето и спокойствието на граждание. 

Чл.22./1/ Гражданите и юридическите лица нямат право: 

1. Да завземат, постоянно или временно, части от общински сгради, благоустроени 

територии, общинска земя, пътища и тротоари, зелени площи и други; 

2. Да извършват промени в техническата инфраструктура на територията на 

общината; 

3. Да преграждат улиците, тротоарите, речните корита и други общински 

територии; 

4. Да копаят и изнасят земни маси и инертни материали извън определените или 

дадените на концесия места; 
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/2/ Действия по ал.1, т.т.1-4 може да се извършват само след преценка за 

потребностите и писмено разрешение на Кмета на Общината. 

/3/ За ползване на тротоари, улични платна и  други общински места за временно 

поставяне на фургони, каравани, машини, съоръжения, инвентар и др. се събира такса. 

Чл. 23. Лицата, фирмите и организациите, които събарят сгради и /или извършват 

строителна дейност са длъжни да обезопасят и разчистят терена и да извозят 

строителните отпадъци на определеното сметище след издаване на разрешение от кмета 

на населеното място. 

Чл.24. Тротоарите, уличните платна и други обществени места могат да се ползват 

като строителни площадки или прокопават само с разрешение от Общината и след 

заплащане на определената такса. 

Чл.25. Инвеститорите, изпълнителите и подизпълнителите на строителни обекти са 

длъжни: 

1. Да поставят на видно място табелка с имената на инвеститора, изпълнителя и 

техническия ръководител на обекта. 

2. Да осигурят обезопасяване на обекта чрез ограждения, прелези и да поставят 

предупредителни знаци. 

3. Да изградят временни пътища и подходи, за да не се затруднява движението на 

пешеходците и превозните средства. 

4. Да организират използването на строителните площадки без да се повреждат 

тротоарите, уличните платна и зелените площи. 

5. Периодично да почистват строителните площадки и да не допускат 

разпиляването на строителни отпадъци извън тях. 

6. Да отстраняват своевременно нанесените повреди на тротоарните и уличните 

настилки и зелените площи. 

Чл.26. Специализираните фирми /собствениците/ са длъжни да ремонтират или 

възстановяват повредените /откраднатите/ капаци и решетки на шахтите /оттоците/ на 

поддържаната от тях инфраструктура в срок до 7 дни от писменото им уведомяване. 

Чл.27/1/ Забраняват се действия и прояви, с които се повреждат или замърсяват 

улици, тротоари, площади, паркове и зелени площи, местата за реклама, скулптурно-

декоративни елементи, мемориални плочи, паметници, детски съоръжения, чешми, 

фонтани, водни площи, съоръжения и принадлежности на уличната и алейната мрежа 

/указателни знаци, табели, ограждения, пейки, осветителни тела и мрежи, автоспирки, 

съдове за смет и други/, геодезични знаци и други. 

/2/ Забранява се ползването на съоръженията в детските площадки от лица над 14-

годишна възраст. 

Чл.28.Забранява се: 
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1. Прането на черги, килими и други и изливането на нечисти води при 

поддържане на търговски обекти и жилищни сгради по тротоари, улици, площади и 

други обществени места. 

2. Изтупването на килими, одеяла и други извън отпределените за целта места. 

3. Оставянето на горивни материали върху общинска земя за повече от три 

денонощия. 

4. Изгарянето на хартиени, растителни и синтетични отпадъци, както и 

автомоблни гуми, по улиците, площадите, парковете и зоните за отдих. 

5. Нерегламентираното изнасяне на отпадъци  от  съдовете за  събиране  на  

битови  отпадъци, както и разпиляването им върху прилежащите  площи  за  обществено 

ползване. 

Чл.29./1/ Забранява се изписването и лепенето на лозунги, плакати, реклами, обяви, 

некролози и други по фасадите и входовете на жилищните сгради, огради, ел.стълбове, 

дървета и други обществени места. 

/2/ Местата за постоянно поставяне на обяви, реклами, некролози и други се 

определят със заповед на кмета на населеното място. 

/3/ При национални или общински кампании /избори, допитвания и други/ местата 

за временно поставяне на агитационни материали се определят със заповед на кмета на 

неселеното място. 

/4/ След приключване на дейностите по ал.3 техните организатори са длъжни да 

почистят агитационните материали в двуседмичен срок. 

/5/ Забранява се повреждането на рекламните и агитационните материали, 

поставени на определените за целта места. 

 

РАЗДЕЛ V 

 

НАЧИНИ И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ СЪС СТОПАНСКА, 

СПОРТНА И НАУЧНА ЦЕЛ ИЛИ КАТО ДОМАШНИ ЖИВОТНИ. 

 

Чл.30./1/ Животни със стопанска, спортна и научна цел, или домашни животни се 

считат: говеда, биволи, овце, кози, коне, магарета, катъри, мулета, зайци, свине, кокошки, 

пуйки, гъски, патици, пъдпъдъци  и др. подобни на посочените животински видове. 

/2/ За екзотични, декоративни породи и домашни любимци се считат: кучета, котки, 

папагали, канарчета и др. подобни. 

Чл.31. Забранява се отглеждането на животни в жилищни сгради с етажна 

собственост, гаражи и др., непостроени за целта помещения. 

Чл.32. Отглеждането на животни, в населените места от територията на  общината  

се  извършва в стопански обекти и постройки, отговарящи на изискванията на Наредба № 
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7 на Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания и здравната защита 

на селската среда. 

Чл.33. Ред, начин и условия за отглеждане. 

 

/1/ Животните се отглеждат в специално оборудвани за целта помещения, 

отговарящи на зоохигиенни, санитарно-хигиенни, ветеринарно-медицински, 

противопожарни и други условия, определени с нормативен акт. 

 

/2/ Стопанските постройки трябва да се изграждат съгласно изискванията на Закона 

за усройство на територията. 

/3/ В стопанските помещения, където се извършва мокро почистване, задължително 

се изграждат съоръжения, пречистващи отпадните води до съответната категория на 

водоприемника, като: 

1. Заустването на отпадните води към  канализационна мрежа става след 

пречистването им в локални пречиствателни съоражения. 

2. Изграждането на локално пречиствателно съоражение се извършва по 

съгласуван проект с компетентните органи. 

/5/ Периодично, а при необходимост и ежедневно, се изнасят отпадъците в райони 

или места, посочени от кметовете на съответните населени места. 

/6/ При необходимост собствениците са длъжни да дезинфекцират помещенията. 

Чл.34./1/ Кметовете на населени места и кметските наместници определят: 

1. сборните пунктове, където се събират животните, които се извеждат на паша 

с пастир; 

2. часовия график и маршрутите в населеното място за преминаването  на 

стадата. 

/2/ Забранява се движението на животни извън определеното по ал.2 време, сборен 

пункт, часови график и маршрут. 

Чл.35. Собствениците на умрели животни са длъжни да предават труповете им на 

Екарисажа, съобразно изискванията на органите на ветеринарно-медицински служби / 

РВМС и ДВСК/. 

Чл.36./1/ Забранява се: 

1. отглеждането на животни извън помещенията по смисъла на чл.33, ал.1 от  

настоящата наредба; 

2. използването на сметища и торища за отглеждане на животни; 

3. използването на не стерилизирани отпадъчни продукти за храна на животни; 

4. пускането и пашата на животни на обществени места; 

5. извършване на организирана дейност по осеменяване на животни на 

обществени места; 
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/2/ При нарушение на чл.36, ал 1, т. 4, животните могат да бъдат прибрани на 

определените със заповед на кмета на Общината (населеното място) места, като 

освобождаването им се извършва след заплащане на дължимите разходи и наложената 

глоба. 

/3/ (Нова –приета с Решение №42.640 по Протокол №42/16.06.2007 г.) 

1. Забранява се отглеждането на повече от 10/десет/ пчелни семейство в 

урегулираните поземлени имоти. 

 

Чл.37. Забраната по чл.36, ал. 1 не се отнася за екзотични и декоративни породи, и 

домашни любимци при наличие на писмено съгласие на съседите, за определен вид и 

брой под формата на: 

1. препис от протокол от Общото събрание на етажната собственост; 

2. собственоръчно написана и подписана декларация от съседите – при всички 

останали случаи. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

 

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ 

 

Чл.38. /1/ Постоянното опазване и поддържане на зелените площи се извършва от 

Общината или от специализирана фирма, с която Общината сключва договор. 

/2/ Превантивното опазване на озеленените площи и декоративната растителност се 

осигурява чрез решенията на устройствените планове и инвестиционните проекти. 

Чл.39. В парковете, градините и други озеленени площи в населените места се 

забранява: 

1. Нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене и 

рязане на клони, забиването на метални и друти предмети, нараняване на кората, палене 

на чимове и др.; 

2. Късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветните лехи; 

3. Преминаването на превозни средства през озеленените площи, събирането на 

семена, плодове, резници, брането на билки, тревни растения и нанасянето на други 

повреди върху зелените площи; 

4. Нанасянето на повреди върху настилките и парковите съоръжения. 

5. Отсичане, кастрене и премахване на трайни насаждения, декоративни 

дървета и дървета с ” историческо значение”. 
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Чл.40. Събирането на семена, плодове и резници от декоративната растителност за 

производство на посадъчен материал от общинските озеленени площи се извършва от 

физически и юридически лица, след разрешение от кмета на съответното населено място. 

 

Чл.41. Премахването на дървесна растителност /стари и болни дървета/ и 

отсичането на дълготрайни дървета се извършва с разрешение на кмета на населеното 

място. 

Чл.42. Изпълнителят на строителство е длъжен: 

1. Да вземе необходимите мерки за опазване на декоративната дървесна и 

храстова растителност от повреди и наранявания; 

2. Да отстранява за своя сметка всички причинени вреди в озеленените площи и 

на растителността и ги възстанови в срок, определен от общинските органи за контрол. 

Чл.43. /1/ Със заповед на кмета на Община Самуил се определят прилежащите към 

общински обекти озеленени площи, които те са задължени да поддържат. 

/2/ Стопанските субекти и техните поделения, към чиито обекти, производствени 

цехове и други сгради, учебни, здравни и търговски заведения и др. има прилежащи 

зелени площи, се задължават да изпълняват тяхната поддръжка, включително чрез: 

1. грапене на зелените площи при листопад; 

2. постоянна уборка; 

3. косене и събиране на окосената трева; 

4. извозване на отпадъци; 

5. окопаване на дървета и храсти. 

/3/ Стопанските субекти и техните поделения изпълняват задълженията си по ал.2 

самостоятелно или по договор с фирма, за поддържане на зелените площи на 

територията. 

Чл.44. Разрешенията за преместване, отсичане или изкореняване на декоративна 

растителност, картотекирани и с историческо значение дървета се издават от кмета на 

Общината при уважителни причини, както следва: 

1. При строителство на сгради, съоръжения и други обекти на техническата 

инфраструктура; 

2. При реконструкция на съществуващата растителност по утвърден 

паркоустройствен план; 

3. За изсъхнали дървета и храсти и за такива, чието състояние застрашава 

безопасността на движението и сигурността на гражданите, сградите и 

благустройствените фондове; 

4. При премахване на последици от производствени аварии и природни 

бедствия. 
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Чл.45. При изграждане и поддържане на подземните и надземни съоръжения 

съответните експлоатационни предприятия възстановяват зелените площи самостоятелно 

или чрез договор с фирма, изпълняваща поддръжка на  озеленени площи. 

Чл.46. Изложби и базари на открито в озеленените площи се допуска само на 

места, определени със заповед на кмета на неселното място. 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ 

  

Чл.47./1/ Кметовете, кметските-наместници,ръководителите на фирми и 

обществени организации, собствениците и наемателите на обекти, и жилищни сгради са 

длъжни да осигурят наличието и изправността на водоизточниците и подръчните 

противопожарни уреди (водоеми, пожарни хидранти, вътрешни пожарни кранове, 

пожарогасители, кофпомпи и др.), както и свободния достъп до тях, а така също да 

предприемат мерки за отстраняване на възникналите неизправности. 

/2/ Лицата по ал.1 са длъжни да подържат целостта и техническата изправност на 

електрическите инсталации и уредби, обслужващи дейността им в съответствие с 

нормативните изисквания. 

/3/ При  провеждането на масови  мероприятия организаторите са длъжни да вземат 

мерки  за  недопускане на пожари, както  и  за  осигуряване на  евакуация на участниците. 

 

Чл.48. Забранява се: 

/1/ В обществени, административни и жилищни сгради с етажна собственост: 

1. складирането на лесно запалими течности и материали (горива; бои; лакове; 

хартия и др.); както и на горими материали на между стълбищните площадки и 

помещенията от етажната съсобственост, с изключение на мазите; 

2. затрупването на входове, изходи, коридори, стълбища и нарушаване на 

пропускателната спосоност на пътищата за евакуация; 

3. унищожаването и повреждането на пожарните хидранти, вътрешните 

пожарни кранове, противопожарните уредби и съоръжения, знаци, табели и маркировка. 

/2/ Складирането и ползването на: 

1. лесно запалими и горими течности, газове и материали в нарушение на 

противопожарните изисквания. 

2. груби фуражи и горими материали на разствояние по-малко от 10 метра от 

сгради на съседни имоти и други уязвими от пожари места. 

3. използването на нестандартни и неизправни отоплителни  и  нагревателни  

уреди. 
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4. употребата на лесно запалими   и  горими  течности за  разпалване на печки на 

твърдо  гориво. 

/3/Паленето на огън на открито: 

1. в близост до горими материали на постройки и на други пожароопасни места; 

2. за консервиране на хранителни продукти около жилищните блокове, по 

улиците, тротоарите, зелените площи, парковете, горските масиви и на други обществети 

места. 

3. паленето на отпадъци при  почистването  на  градини, ливади  и  др. на  

необезопасените  места  и  в  близост до  сгради  и  горими  материали. 

/4/ изхлърлянето на неизгорели отпадъци от отоплителни уреди за твърдо гориво, 

както и паленето на битови отпадъци в контейнерите за смет. 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.49./1/(изм. и доп. с Решение №2.003 по Протокол №2 от 11.11.2015 год.) 

Контролът и изпълнението на наредбата се организира от кмета на Общината или  

упълномощен от него  зам. кмет. 

/2/ Кметът на общината може да възлага при необходимост проверки съвместно с 

други контролни органи и организации /РПУ, РИОКОЗ, ДВСК, РИОСВ и др./ 

Чл.50./1/ При констатиране на нарушения на наредбата длъжностните лица могат 

да отправят писмени предписания за отстраняването им, които са задължителни. 

/2/ При констатиране на нарушение или при неизпълнение на предварително 

отправено предписание се съставя акт. 

Чл.51. Актове за установяване на нарушенията се съставят от: 

1. Длъжностни лица, упълномощени със заповед на кмета на Община Самуил; 

2. Служители на РПУ, сектор “Пътна полиция – К А Т” и Районна служба за 

противопожарна и аварийна безопасност; 

3. Кметовете и кметските наместници на населените места. 

Чл.52./1/ (изм. и доп. с Решение 43.860 по Протокол №43 от 27.12.2018 год.)Наказателните постановления се 

издават от кмета на Общината или от упълномощени от него длъжностни лица;от компетентния орган 

или оправомощени от него длъжностни лица,съгласно ЗЗД и ЗУО.   

/2/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

Чл.53./1/(изм. и доп. с Решение 43.860 по Протокол №43 от 27.12.2018 год.) За нарушения на наредбата 

се налагат административни наказания: съгласно ЗЗД и ЗУО.   
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Чл.54./1/ (изм. и доп. с Решение 43.860 по Протокол №43 от 27.12.2018 год.)При явно маловажни 

случаи се налага санкция – глоба по квитанция до 50 лева. 

/2/ Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата по ал.1, се 

съставя акт за административно нарушение. 

Чл.55. За административни нарушения, извършени от непълнолетни, съставените 

актове се изпращат в местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни за предприемане на мерки с възпитателен характер 

 
 

 

РАЗДЕЛ ІХ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

По смисъла на наредбата: 

1. “Явно маловажен случай” е този, при който извършеното административно 

нарушение, с оглед на липсата или явната незначителност на вредните последици, или с 

оглед на други смекчаващи вината обстоятелства, представлява най-ниска степен на 

обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения в съответния вид. 

2. “Обществени места” са: административни, учебни, здравни, търговски, 

спортни и развлекателни обекти;  стадиони, зали; паркове, улици; обществен транспорт; 

заведения за хранене; зони с изградени постройки за временно ползване  и др. 

общодостъпни за всяко лице места. 

3. “Организирана проява” е дейност, организирана и провеждана от държавни 

и общински органи, юридически и физически лица на места, достъпни за неограничен 

брой лица. 

        4.         “Масова организирана проява” е организирана проява с участието на  

повече от 50 деца. 

        5.        “Повторно нарушение” е това нарушение, което е извършено за втори път 

в рамките на една календарна година от едно и също лице. 

 

 

РАЗДЕЛ Х 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл.22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и е приета на заседание на Общинския съвет 

с Решение №32.487 от 29.08.2006 г. по Протокол №32/29.08.2006г. 

§ 2. Тази наредба отменя досега действаща Наредба № 1 на Общински съвет -

Самуил приета  с  Решение № 4.41 от  Протокол № 4 / 31.01.2000 г. 

§ 3.  Разпоредбите по чл. 32 и чл. 34 влизат в сила от 01.01.2007 г. 

§ 4. При промяна на нормативните актове наредбата се актуализира с решения на 

Общински съвет Самуил. 

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Община Самуил. 

          § 6. Наредбата  влиза в сила след обявяването и в таблото за съобщения на 

Общинския съвет / в седем дневен срок от датата на провеждането на съответното 

заседание/ в партерния етаж в сградата на общинската администрация по реда на чл.8 

ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 § 7. Наредбата  е изменена и допълнена с Решение №42.640 по Протокол №42 

от 16.06.2007 г.; изм. и доп. с Решение №57.1029 по Протокол №57 от 18.09.2015 год.; 

(изм. и доп. с Решение №2.003 по Протокол №2 от 11.11.2015 год.)  на ОбС – Самуил.; 

(изм. и доп. с Решение 43.860 по Протокол №43 от 27.12.2018 год.)  на ОбС – Самуил. 

 § 8.  Всички промени в настоящата наредба влизат в сила по реда на § 6. 

 

 

 

       

     Председател на ОбС-Самуил:   / П / 

                                              /инж. Дж. Азис/ 


