
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н А Р Е Д Б А  № 1 
  
 

за опазване на обществения ред, хигиената  и естетическия вид  
на населените места  и на общинската собственост в 

 Община Златоград 
 
 
 

 
 
 
                  ___________◊___________   
 

 
с всички изменения и допълнения към 28 май  2008 г.  
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� РАЗДЕЛ  I.  
 

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
 Чл. 1. /1/. Тази Наредба урежда опазването на обществения ред, на хигиената, 
естетическия вид на населените места и на общинската собственост с цел да се 
осигурят нормални условия на труд, отдих и спокоен живот на гражданите. 

 /2/. Наредбата се прилага на територията на община Златоград и по 
отношение на всички лица, намиращи се в община Златоград. 
 
 
 

� РАЗДЕЛ   II. 
 

 ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД:  
 

 Чл. 2. На обществени места - на улиците, на зелените площи, на парковете, на 
стадионите, в културните и спортни зали, във вътрешно-кварталните и уличните 
градини  и в междублоковите пространства, в предназначените за общо ползване части 
от сградите и др. подобни СЕ ЗАБРАНЯВА: 
  1. Консумация на спиртни напитки; 
  2.Хвърлянето на опасни предмети, на увеселителни  и други 
пиротехнически средства, на избухливи и запалителни материали; 
  3. Пускането на домашни животни  и домашни птици за паша или 
разходка. Пускането или извеждането на кучета без намордници и без поводи; 
  

Чл. 3. /1/.  Не се разрешава извън определените за това места: 
  1. Паленето на огън и хвърлянето на неугасени цигарени изделия и клечки 
кибрит; 
  2. Къпането във водоемите и водните басейни. 
 /2/. Определените за това места по ал. 1 се посочват със заповед на кмета на 
общината.  

/3/. Продажбата на увеселителни пиротехнически средства  се  извършва 
съгласно разпоредбите на Правилника за прилагане  на закона за контрол на 
взривни вещества , оръжия и боеприпаси. 

 
 Чл. 4. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА: 
 1. Карането на велосипеди по тротоарите; 
 2. Отвеждането на дим и газове през прозорците, витрините, стените и 
балконите. 
 

Чл. 5    /1/ (нова)  “Забранява се посещението след 22.00 ч. на непълнолетни 
лица (не навършили 18-годишна възраст) в нощни барове, ресторанти, дискотеки и 
други заведения за развлечения, както и в игрални компютърни зали и интернет 
клубове, освен в присъствието на родител или законен представител.”  

/2/ - отменен  
/3/ (нова)“Задължават се управителите, собствениците и наемателите на обекти 

по предходната алинея (обединената нова на ал. 1 и ал. 2),  да не допускат посещение 
на непълнолетни лица (не навършили 18-годишна възраст) след 22.00 ч., освен в 
присъствието на родител или законен представител, като за целта собствениците и 
управителите са длъжни да организират необходимия пропускателен режим. 
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/4/ Родителите (законни представители) са длъжни да осъществяват контрол на 
децата си за определеното часово време и забрани в ал. 1  При първо нарушение на 
малолетно или непълнолетно лице, на родителя  (законния представител) да се налага 
глоба в размер на 300 (триста) лева по административен ред. При второ или следващо 
нарушение от малолетно или непълнолетно лице, на родителя (законния представител)  
да се налага глоба в размер от 300 (триста) лева до 500 (петстотин) лева по 
административен ред 

/5/ За продажба на алкохолни напитки и тютюневи изделия на непълнолетни 
лица (не навършили 18 годишна възраст) се налагат наказания предвидени в  Закона за 
здравето и Закона за закрила на детето.  

/6/ Забранява се продажбата, сервирането, употребата на алкохол и 
обслужването на клиенти в питейни заведения след установеното за тях работно 
време. 

/7/  Забранява се продажбата и сервирането на алкохол в питейни заведения на 
клиенти във видимо нетрезво състояние. 

/8/ Изключения по алинея 1 се допускат при абитуриентски и други ученически 
балове, тържества и организирани мероприятия, ако те са съгласувани с училищните 
или общинските власти.  

/9/ Въвежда се вечерен час : 
• За деца до 16 г. – до 22  часа 
• За Непълнолетни лица  от 16 до 18 г – до 22,00 -  зимно часово време, до 24,00 – 

през лятно време;   
На родителите (законните представители) на нарушилите лица се налага глоба в 
размер от 50 (петдесет) лева до 100 (сто) лева при първо нарушение по 
административен ред, а при повторно нарушение, да се  от 100 (сто) лева до 200 
(лева). 
 
 Чл. 6.  Зареждането на магазините и другите търговски обекти и заведения  със 
стоки следва да се извършва директно от превозното средство в магазинните 
помещения, складове и други, без престояване на стоките по тротоарите и уличните 
платна.  
   

Чл. 7. /1/. Водачите на превозни средства с животинска тяга са длъжни да ги 
регистрират в Общинската администрация или в съответното кметство и в служба ДВСК  
съгласно изискванията. Превозните средства за животинска тяга да бъдат снабдени с 
колектори за събиране на животински ексременти. 
 
 Чл. 8./1/. Забранява се по улиците, площадите и др. места, в жилищните 
сгради, частните и обществени заведения, с което се нарушава спокойствието на 
гражданите:   
 1. пеенето, викането, шумния говор; 
 2. използване на озвучителни уредби, освен в случаите, за които има 
разрешение по реда на ЗСММ; 
 3. извършването на непристойни и неприлични действия, нарушаващи 
обичайните норми за морал и поведение; 
 4. Забранява се носенето и употребата на газово оръжие и пиротехнически 
изделия на обществени места, в увеселителни заведения и в други затворени 
помещения, с което се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите”. За 
констатиране на такива нарушения да се налагат глоби в размер от 100 лв. до 300 лв. 
по административен ред.  
 
 /2/ Забранява се в жилищни сгради увеселения, производствени дейности, 
шумна търговска дейност, ремонтна дейност, използване на шумни машини (шлайфове, 
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бормашини, циклещи машини и др. подобни), с които се нарушава спокойствието на 
обитателите в часовете от 14.00 до 16.00 часа и от  22.00 до 06.00 часа. 
 

/3/ При тържества, уреждани в жилищни сгради по повод на сключване на 
граждански брак, рождени и именни дни и други подобни, пеенето и свиренето могат 
да продължат до 24.00 часа на текущия ден.   

/4/. Собствениците на жилища и други обекти на партерните и първите етажи на 
сградите могат с разрешение на техническите органи към ОбА да поставят декоративни 
предпазни решетки на прозорците и балконите. 
 /5/ Забранява се откритото носене и употреба на газово и пневматично оръжие в 
населените места. 
 /6/ При провеждането на спортни и други масови прояви по стадионите и на 
обществени места се забранява: хвърлянето на бомбички, ракети и други 
подобни,както и носенето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и 
здравето на други лица, като вериги, боксове, тояги и други.  
 За констатирани такива нарушения да се налагат глоби в размер от 50 до 200 лв. 
    

Чл. 9 /1/ Кметът на общината утвърждава работно време на заведенията за 
хранене и развлечения, като за целта издава разрешение за утвърдено работно време, 
което се поставя на видно място в обекта. 

/2/ Разрешения за работа на заведения като полунощни (до 02.00часа) и 
нощни (до 04.00 часа) се издават при следните условия и документи: 

1. удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, или друг документ 
удостоверяващ ползването на обекта по предназначение. 

2. декларация за спазване изискванията на настоящата наредба. 
3. протокол от РИОКОЗ за измерване на шума. 
4. становище от РПУ Златоград за нивото на организирана охрана и самоохрана 

съгласно Закона за частната охранителна дейност и Наредба за специализирана 
закрила на децата на обществени места. 

/3/ Забранява се издаване на разрешения за работно време след 22,00 часа, на 
заведения намиращи се в жилищни блокове. 

/4/ Издадените разрешения по реда на чл.9 са безсрочни. 
При не спазване на ал. /1/ на виновните лица се налага глоба в размер на 50.00лв., а 
при повторност – глоба в размер на  200.00 лв. по административен ред. 
 

Чл.10. /1/. ЗАБРАНЯВА СЕ: 
 1. Забранява се “Паркирането на автомобили върху тротоари, освен в случаите 

посочени в чл. 94, ал. 3 от ЗДвП и върху зелените площи.  
/Чл. 94, ал. 3 от З Дв. П “За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се 
спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на 
пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 
2,5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, 
успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за 
преминаване на пешеходци./ 

 2. Паркирането на МПС, които са негодни, разкомплектовани, катастрофирали 
със значителни повреди или снети от отчет / без регистрационен номер/ по тротоарите 
и улиците, площадите  и откритите улични и извън улични паркинги. 
 3. Да се ограждат и поставят съоръжения на част от улиците, площадите и 
паркингите за паркиране на МПС от граждани и фирми, както и да се поставят 
маркировки /графични, цифрови и др. обозначения/ по такива места за нуждите на 
паркирането. 
 /2/ Спрените от движение ЛМПС могат да се паркират в гаража, дворната част на 
индивидуалните парцели, както и в обособените за тази цел обществени паркинги. 
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 /3/ Паркирането на МПС, ППС, товарни и други превозни средства и ремаркета 
на нерегламентирани от кмета на общината места. 
  

Чл.11. Ловни, стражеви, луксозни /домашни/ и други кучета могат да се 
отглеждат само след съответната  регистрация. 
 /1/. Собствениците на кучета са длъжни: 

1. В тридневен срок от придобиване на куче и 30-дневен срок за новородени 
кучета да подадат декларация в Общината. 

2. Таксата за кучето да заплащат до 31 март на годината или заедно с подаване 
на декларацията /когато кучето е придобито след тази дата/, срещу представяне на 
оформен ветеринарно-медицински паспорт. 

3. Всеки собственик на куче е длъжен да го разхожда с нашийник и повод, а 
едрите породи и агресивни кучета и с намордник 

4.Куче без нашийник, повод и не придружено от собственика се счита за 
бездомно. 
 /2/ Собственикът на куче трябва да почиства замърсените от кучето 
обществени площи. 
 /3/  ЗАБРЯНАВА СЕ: 
1. Свободното пускане на домашни кучета по площади, детски и спортни площадки. 
2. Отглеждането на кучета и котки по терасите на жилищните блокове. 
3. Разхождането на кучета на територията на учебните заведения и кварталните детски 
и спортни площадки. 
4. При не подаване на декларация при придобиване на куче, на собственика се налага 
глоба в размер от 5 до 20 лв. / чл. 126 от ЗМДТ/. 
 Обжалването на глобите се извършва по реда на ЗАНН /чл. 128, ал. 2 от ЗМДТ/. 
 /4/ Забранява се свободното пускане на домашни животни по улиците на 
населените места, по третокласните и общински пътища. 
 
 
 
 
 

�  РАЗДЕЛ   III. 
 
ОПАЗВАНЕ НА ХИГИЕНАТА И ЕСТЕТИЧЕСКИЯ  ВИД  НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: 
 
 
 Чл.12. /1/. Опазването и поддържането на хигиената и естетическия вид на 
населените места и на околната среда изисква редовно почистване /метене, миене, 
боядисване, събиране и извозване на отпадъци, снегопочистване, отстраняване на 
ледени висулки по стрехите на сградите, окосяване на тревните площи и др. подобни / 
на улиците, площадите,  градинките, парковете, зелените площи, дворовете, вътрешно-
кварталните и междублокови пространства, терените на жилищните комплекси, 
сградите-частна собственост, общите части на сградите-етажна собственост, 
производствените и обществени сгради, местата край реките и край водните площи, в 
терените за краткотраен отдих, кооперативните пазари, телефонните кабини, 
стълбовете, пътните знаци и маркировка, паркингите, табелките и афишните площи, 
изграждането и поддържането на обществени тоалетни в централните части на 
населените места  и обозначаване на питейните водоизточници с табели. 
 /2/. Дейностите по предходната алинея съответно се осигуряват от: 
 1. Кмета на общината, кметовете на кметства и кметски наместници, респективно 
работниците и служителите от специализираните отдели и поделения на Общинска 



 -  6  - 

администрация  и кметствата, съгласно специалните разпоредби, уреждащи дейността 
им. 
 2. Ръководителите на учрежденията, на стопанските и обществени организации, 
собствениците и управителите на фирми, предприятия, независимо от формата на 
собственост - по отношение на производствените, административните, и складовите 
помещения, гаражите, паркингите, кооперативните пазари, предприятията и другите 
имоти, които те управляват или стопанисват, както и по отношение на прилежащите им 
територии. 
 3. Председателите на Управителните съвети /управителите/ на етажните 
собствености /Дом съветите/, чистачките и портиерите - по отношение на общите части  
на сградите и прилежащите им територии. 
 4. Гражданите - по отношение на дворните места, сградите, постройките и 
съоръженията с прилежащите им територии, както и осигуряване на достъп за 
обслужване на съдовете за отпадъци за индивидуално ползване. 
 5. Собствениците на МПС - по отношение на местата, на които са паркирали и 
терена около тях. 

/3/. Прилежащите територии - части от тротоари , улични платна и други 
подобни по предходната алинея се определят от кмета на общината. 
 
 Чл.13. /1/. Не се разрешава извън определените за това места: 
 1. Миенето, гресирането и ремонтирането на МПС. 
 2. Хвърлянето на угарки, кибритени и цигарени кутии, книжни и други отпадъци, 
отпадъци от семки, фъстъци, плодове и др. 
 3. Изхвърлянето на строителни, битови, животински, производствени и опасни 
(луминисцентни лампи и други съдържащи живак, опаковки от моторни масла, негодни 
за употреба, акумулатори и батерии) отпадъци. 
 4. Разлепването на афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози, нагледни 
агитационни материали и др. подобни. 
 /2/. Надписи на фирми и заведения следва да бъдат направени на български език 
на кирилица. 

/3/. Вторичните суровини от организираните временни пунктове за изкупуване се 
извозват и терена се почиства от тях в деня на изкупуването им от лицата, 
осъществили събирането, заготовката и изкупуването. 
 /4/. Определените за това места по ал. 1 се конкретизират с нарочна заповед на 
кмета на общината. 
 
 Чл.14. ЗАБРАНЯВА СЕ: 
 1. Хвърлянето в съдовете за съхраняване на битови отпадъци на горивни, 
строителни и избухливи вещества, твърди и обемисти предмети, течности, стъклени, 
метални отпадъци и др., които могат да повредят специализираната техника за 
извозване на отпадъци. 
 2. Изхвърлянето на сгурия и не загасена пепел, които подпалват отпадъците в 
съдовете за съхраняването им. 
 3. Изгарянето на отпадъците в съдовете за съхраняването им. 
 4. Паркирането на МПС до съдовете за битови отпадъци, с което се пречи на 
обслужването им. 
          5. Изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в коритото на реките, освен 
на определените за целта  места. 
Стоварването на тротоарите и уличните платна на варов разтвор, кал, сгурия, бетон и 
други строителни материали за повече от една седмица. 
 6. Влизането и извършването на строително-монтажни работи в инсталационните 
колектори без писмено разрешение от организацията, стопанисваща колекторите. 
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 7. Снижаване или премахване на бордюрите за осигуряване на удобен подход за 
МПС към гаражите и дворовете на сградите без разрешение на компетентните органи 
на общината. 
 8. Късането и изкореняването на цветя и храсти, газенето и пашуването на 
тревата в обществените градини, в парковете, в зелените площи, улиците и вътрешно-
кварталните градини. 
 9. Ловенето и унищожаването на полезния дивеч, на пойните птички, гълъбите и 
др. подобни, събирането на малките им или яйцата им от гнездата и повреждането на 
леговищата им и на хранилките в парковете, градините, по дърветата и други места. 
 10. Струпването на посипан със сол сняг около дърветата и храстите. 
 11. Миенето, съответно поливането с питейна вода на улиците, площадите, 
дворовете на предприятията, градините, парковете, зелените площи, превозните 
средства и градините в частните дворни места или извън тях в случаите, когато има 
установен режим за питейната вода. В тези случаи за посочените нужди да се 
използват собствените водоизточници. 
 12. Писането и драскането по фасадите на сградите, по оградите и по пътните 
съоръжения. 
 13. Повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други 
подобни поставени на определените за целта места. 
 14. Разместването или обръщането на съдовете за отпадъци, пейките и 
съоръженията, поставени на детските и спортни площадки и на обществени места за 
общо ползване. 
 15. Изхвърлянето на хранителни отпадъци извън определените за тази цел 
места. 
 16. Изсичането на дървета по улиците и площадите, освен в законово 
предвидените случаи. 
 
 Чл.15. /1/ Общинската администрация е длъжна да осигури и да поддържа в 
изправност специализираната техника за събиране и извозване на отпадъци и съдовете 
за твърди битови отпадъци. 

/2/. Отпадъците, разпилени при събирането им от специализираната техника за 
събиране и извозване на отпадъци, се почиства от лицата, които я обслужват. 
 /3/ Превозването на строителни материали, отпадъци, земни маси, чакъл, пясък, 
вар, разтвори и др. инертни материали трябва да се извършва само с превозни 
средства с добре уплътнени каросерии, снабдени с предпазни покривала или в 
контейнери, така че всяко замърсяване на пътя, пешеходците и др. да бъде избегнато.  

/4/. Съхраняването на строителни материали и отпадъци при ремонтно-
строителни работи на сгради и други подобни дейности да се извършва само в 
подготвени за целта съдове. Строителните отпадъци се извозват и депонират на 
определено място в общинското депо от и за сметка на собственика /причинителя на 
отпадъка/. 
 
 Чл.16. /1/. Забранява се отглеждането на определени домашни животни и 
домашни птици , както и на пчелни семейства: 
 1. В жилищните блокове. 
 2. В действуващите охранителни зони в района на водните площи, в терените за 
краткотраен отдих и във вододайните зони. 
 /2/. ОбА определя по вид домашните животни и домашните птици, отглеждането 
на които се  забранява на местата по предходната алинея. 

/3/. Лицата, които отглеждат домашни животни и домашни птици извън зоните, 
които са забранени за това, са длъжни да осигурят необходимата хигиена и чистота в 
съответните помещения и прилежащите им терени. 
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 Чл.17./1/. Забранява се движението на МПС с вериги, когато няма сняг, по 
асфалтирани улици. 
 /2/. Забранява се движението на верижни машини по асфалтирани улици и 
пътища на общината без разрешение. 
 
 
 
 
 

�  РАЗДЕЛ    IV. 
 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ОБЩО 
ПОЛЗВАНЕ: 

 
 Чл.18. Поддържането на улиците, пътните и тротоарни настилки, мостовете, 
инсталационните колектори, съоръженията и техните принадлежности, обществените 
тоалетни, уличните и тротоарните шахти се извършва от собствениците, съответно от 
учрежденията, стопанските, обществените организации, които ги стопанисват. 
 
 Чл.19. /1/. Повредите на уличните платна и тротоарите, с които се застрашава 
сигурността на движението незабавно се обезопасяват и сигнализират с необходимата 
сигнализация от този, който ги е причинил и се отстраняват  незабавно. 

/2/. При отваряне на тротоарните или улични шахти същите се обезопасяват чрез 
ограждения и съответната сигнализация от лицата или организацията, които са ги 
отворили и за чиято нужда са отворени. 
 /3/. Ремонти и строителство на обекти от ниското и от подземното строителство, 
свързани с разкопаване на улични платна и тротоари се  извършват по реда  и 
условията на чл. 148 ал. ЗУТ. Разрешенията за строеж, определянето на  линия и  ниво 
се издават от техническите органи на общината, същите дават разрешение за 
засипване на изградените /ремонтираните/ проводи и съоръжения след геодезическото 
заснемване. 

/4/. Физически и юридически лица, които ще извършват разкопаване на улици и 
тротоарни настилки, са длъжни да възстановят настилките, в дсрок до 10 дни след 
завършване на строителните дейности. При неспазване на този срок на виновните се 
налага глоба от 50 до 500 лева, в зависимост от площта на разрушената настилка и 
степента на завършеност на строителни на строителната дейност. 

/5/. В случай на авария, поделенията на В и К , НЕК и БТК, след отстраняване на 
аварията се задължават да  възстановят незабавно настилката. При неспазване се 
налагат глобите по ал.4 
 
 Чл.20. Наказват се по тази наредба лицата, които повреждат пътните, 
тротоарните, градинските и парковите настилки, телефонните апарати за обществено 
ползване, осветителните тела, афишните площи, скулптурно декоративните елементи, 
сградите, пътните съоръжения и принадлежностите на уличната, пътната и алейната 
мрежа /пътни знаци, табелки, указатели, аварийно осветление, ограждения, скамейки, 
чакални и други подобни с глоба от 10 до 300 лв. 
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�  РАЗДЕЛ   V. 
 
 ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО  /ПБЗН/ 

   
 Чл.21. Председателите на Управителните съвети /управителите/ на етажните 
собствености са длъжни при изготвянето и приемането на правилниците за вътрешния 
ред в жилищните сгради, представляващи етажна /част от етажна/ собственост, да 
предвиждат и мероприятия осигуряващи поддържането на противопожарен ред в 
сградите. 
 
 Чл. 22./1/ Организаторите и органите, разрешаващи провеждането на масови 
мероприятия са длъжни да ги съгласуват с органите на ПБЗН /Пожарна Безопасност и 
Защита на Населението/, когато тези мероприятия  са свързани с палене на огньове, 
факелни шествия, зари и др. подобни,свързани с противопожарни дейности. 
 /2/ Организаторите и органите, разрешаващи направата на празнична украса на 
обществени  места с използването на енергийни източници (газ, леснозапалими 
течности, ел. енергия и др. подобни) са  длъжни да ги съгласуват с органите на ПБЗН 
и ги контролират за спазването на препоръките от органите на ПБЗН.  
 
 Чл. 23. /1/. Сметищата на населените места да се определят след съгласуване 
на ситуционния план с  органите на ПБЗН, а съществуващите такива да се 
пожарообезопасят в двегодишен срок от влизане в сила на тази наредба. 
 /2/. Кметовете, кметските наместници и ръководителите  на фирми и учреждания 
са длъжни да определят пожарообезопасени места за изхвърляне на отпадъчни 
продукти от печки с твърдо гориво и горими  отпадъци, съгласувано с органите на 
ПБЗН. 
/3/ (нова): Кметовете на населени места, кметските наместници, ръководители на 
фирми, учреждения и гражданите са длъжни да опазват монтираните противопожарни 
указателни табели, да поддържат в изправно работно състояние всички 
противопожарни уреди, съоръжения и депа, и да използват същите по предназначение.  
 
 Чл.24. /1/. Временно електрическо захранване на жилищни сгради, 
второстепенни и стопански постройки се допуска само след съгласуване с  органите на 
ПБЗН. 
 /2/. Съхраняването на груб фураж в личните дворове на гражданите да става 
само в предназначените за целта пожарообезопасени селскостопански сгради 
/стопански постройки/. Открито съхраняване на груб фураж в границите на населените 
места се допуска само по изключение, след съгласуване на мероприятия за 
противопожаро-обезопасяването му.  
 
 Чл.25. /1/. ЗАБРАНЯВА СЕ: 
 1.Тютюнопушенето на места, където се съхраняват или използват пожаро и 
взривоопасни материали ; 
 2. Превоз на съдове с лесно запалими  и горими течности в обществения 
транспорт; 
 3. Съхраняването на лесно запалителни и горими течности и други пожаро- и 
взриво-опасни материали във фойаетата, в стълбищните клетки, на таваните на 
сградите и в жилищните помещения; 
 4. Паленето и изгарянето на горими материали в селскостопанските имоти; 
 5. Паленето на огньове през пожароопасния сезон без да се съгласува с органите 
за ПБЗН и разреши от съответните кметове и кметски наместници; 
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 6. Размразяването на водопроводни инсталации, тръбопроводи и подгряването 
на автомобили с открит огън; 
 7. Повреждането, закриването или унищожаването на знаци, табели, 
агитационни материали  и указания с противопожарно съдържание; 
 8. Изливането на леснозапалими течности, горими течности, взривоопасни 
течности и материали в канализационната мрежа; 
 9. Подаването на лъжливи сигнали за пожар, аварии и др.произшествия; 
 10.Складиране на материали, паркиране на МПС и други такива върху 
противопожарни хидранти и на 12 метра в радиус от тях, както и на подходите към 
противопожарните водоизточници; 
 11. Повреждането на противопожарните хидранти, противопожарните кранове и 
на други съоръжения към противопожарните водоизточници; 
 12. Блокирането на пътища, улици, алеи и др. подобни с материали, превозни 
средства, техника, и други възпрепятствуващи преминаването на противопожарната 
техника; 
 13. Паркирането на МПС, превозващи пожароопасни материали на тротоари, 
банкети и пътно платно, освен на местата определени от Общинска администрация и 
съгласувани с РС ПБЗН; 

14. (нова) Паленето на огньове в лични дворове  на разстояние до 3 метра от 
сгради І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та степен на пожароустойчивост и на разстояние до 8 метра от 
сгради ІV-та и V-та степен на пожароустойчивост.  
 
 /2/. Кметовете и  кметските наместници са длъжни да определят със заповед и 
да контролират реда и лицата за почистването и маркирането на противопожарните 
хидранти, пожарните кранове и подстъпите към другите водоизточници от наноси, сняг, 
и др. материали, както и реда и лицата, които ежегодно до края на м. октомври да 
извършват зазимяването на противопожарните хидранти и водоизточници.   
 
 /3/. Ежегодно кмета на общината назначава комисия с представители от ОбА, 
служба "В и К" и РС" ПБЗН " със задача два пъти годишно да провери състоянието на 
противопожарните водопроводи и водоизточници на населените места.   
 
 /4/. Ежегодно преди настъпване на зимния сезон кметовете и кметските 
наместници са длъжни да осигурят пясък за опесъчаване на  подстъпите към 
противопожарните водоизточници, посочени от комисията по предходната  алинея. 
 
 /5/ Не по-малко от два пъти в годината служителите на "В и К" съвместно с РС" 
ПБЗН ", гр. Златоград да извършват профилактични проверки на противопожарните 
хидранти в населените места и да ги поддържат в изправност. 
 
 /6/ ОбА и кметствата осигуряват баражи на всички подстъпи към реките, така че 
да се гарантира воден пласт не по малко от 0.5 метра. 
 
 /7/ При обилен снеговалеж или голяма снежна покривка, ОбА, кметовете и 
кметските наместници да осигурят с предимство разчистването на снега по улиците до 
противопожарната служба, до болничните заведения, до детските ясли и детски 
градини, до учебни заведения, а така също и почистването на  улиците в населените 
места с цел осигуряване достъп на противопожарни автомобили при пожар. 
 
 /8/ Кметовете и кметските наместници осигуряват помещения  в населените 
места за прием на граждани, оборудвани с противопожарни депа. 
 /9/ Кметовете, кметските наместници и териториалните органи на Националната 
електрическа компания да организират уличното осветление, така че да осигурят добра 
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осветеност на противопожарните хидранти и на другите открити противопожарни 
водоизточници и осигурят обозначаването на тези съоръжения. 

/10/ (нова) Собствениците на жилища в сгради етажна собственост при 
включване на отоплителни съоръжения в коминни тела да спазват изискванията на 
строително-техническите норми за изграждане на комини и на проекта, при който  те 
са изградени.  

/11/ (нова) При превоз на товаро-разтоварни работи на горими материали 
гражданите, фирмите и водачите на МПС предприемат незабавни мерки за почистван 
на пътищата и улиците от разсипаните от тях такива материали. 
 
 Чл. 26. /1/ (нова) При извършване на ремонт, реконструкция и модернизация 
на съществуващи улици и водопроводни мрежи следва да се уведоми и съгласува с 
органите на НС “ПБЗН”.   
 

/2/ При констатиране на повредени противопожарни хидранти, противопожарни 
кранове и др. съоръжения към противопожарните водоизточници, както и при 
блокиране, затрупване или унищожаване на същите, длъжностните лица и гражданите 
трябва незабавно да уведомят органите на служба " ПБЗН " или на ОбА / кметствата/. 
 
 Чл. 27. При всяко спиране на  участъци от водопроводи, улици и пътища, 
съответните служби  и фирми са длъжни незабавно да уведомят дежурните на ПБЗН. 

 
Чл. 27а (нов) Забранява се гравитачно зареждане (на самотек) лесно запалими 

течности, горими течности и горими газове от един съд в друг. 
 
 
 
 
 

 �  РАЗДЕЛ   VI. 
 

 АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
 
 Чл. 28. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
превеждането на наказателните постановления става по ред, определен от ЗАНН. За 
повторност на нарушението задължително се налага  максималния размер на 
предвидената  в тази наредба  глоба. 
  Забележка : За повторно да се счита онова нарушение, което е извършено 
в едногодишен срок след като нарушителят е наказан с влязло в сила наказателно 
постановление за друго такова нарушение. 
 
 Чл. 29. За нарушенията на тази наредба, когато не е указано друго, се налагат 
наказания: 
 1. Писмено предупреждение. 
 2. глоба в размер от 50 до 500 лв. 
    
 Чл. 30. /1/. Нарушенията на тази наредба се констатират с актове, съставени от 
оторизарани  контролни органи и служители в ОбА, респективно от лицата, определени 
по реда на чл. 31, ал. 2 от наредбата. 
 /2/.Наказателните постановления се издават от кмета на общината. 
 /3/.Административно-наказателното производство се осъществява по реда на 
ЗАНН. 
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 Чл. 31. /1/. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага  на: 

• Кмета  на общината, Кметове на кметства и кметски наместници; 
• Началник на РПУ, Началник  на  РС " ПБЗН.", Началник ГПУ – Златоград; 
• Ръководителите на териториалните поделения на ХЕИ, ДВСК, завеждащ  

Общинска ветеринарна лечебница, Началник В и К Златоград, 
Енергоснабдяване и Директор ТВД Златоград; 

• Директори на училища, училищни настоятелства; 
• Управители на етажна собственост  
 

 /2/. Органите, властите и съответните ръководители по предходната алинея с 
нарочна заповед да определят длъжностните лица и служителите, които могат да 
съставят актове за установяване нарушенията по тази наредба. 
 

/3/ ПК по ОРП осъществява контрол върху дейността на органите по изпълнение 
на Наредбата. 

 
 
 
 

�ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ   : 
 
 § 1. Ръководителите на фирми и учреждения поставят настоящата наредба на 
видно място за сведение и изпълнение. 
 § 2. По смисъла на тази наредба лятно време е периодът от 1 юни до 30 
септември, а зимно време е периодът от 1 октомври до 31 май. 
 § 3. Настоящата наредба е приета от ОбС на община Златоград на основание чл. 
22 от ЗМСМА с решение №  Г 41  от 29.01.2004 г. и влиза в сила в едномесечен срок 
от датата на приемането, изм. с Решение № Г 53/26.02.2004 г., което е в сила от 
01.03.2004 г., Решение № Г 251 от 25.05.2005 г.  От момента на влизане в сила, 
настоящата наредба отменя  досега действуващата Наредба №1 за опазване на 
обществения ред, приета от ОбС на община Златоград с решение № В 77 от 23.03.2000 
г. изменяна и допълвана неколкократно.  
 § 4. Изменена с Решение № Г 251 от 25.05.2005 г. на Общински съвет - 
Златоград, взето на редовно заседание на Общински съвет - Златоград проведено на 
25.05.2005 г.  по Протокол № 32/25.05.2005 г. 
Измененията влизат в сила в тридневен срок след обнародването им. 
 § 5. нов Изменена с решение № Д 61/29.02.2008 г, измененията влизат в сила  в 
тридневен срок от обнародването им. Променена с решение № Д88 /09.04.2008 и Д 116 
/ 27.05.2008 
 
 
 
Гл. Специалист “Техническо      Председател на Общински съвет  
обслужване на ОбС”:                                       на Община Златоград:    
                               /Светла Чаушева/     /инж. Пламен Чингаров/ 
 


