
 
 

            

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

НАРЕДБА №1 
за  

обществения ред 

на територията на Община Правец 

 

 
 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

П р а в е ц, 2013 година 
 



 

 

 

2 

 

Раздел I  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Настоящата наредба урежда поддържането на естетическия вид на населените 

места, осигуряването на условия за спокойно обитаване, труд и отдих на гражданите и 

опазването на общественото имущество, предназначено за общо ползване. 

(2) Наредбата се прилага по отношение на всички лица, които живеят постоянно или 

временно пребивават на територията на Община Правец, управителите на търговски 

дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и 

организации, развиващи дейност на територията на Община Правец. 

(3) Наредбата урежда правомощията на Общинската администрация, свързани с 

осъществяване на дейността и целите, посочени в ал.1, както и реда за констатиране на 

нарушения и налагане на административни наказания при неизпълнението им. 

 

Раздел II  

ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

Чл.2. Не се разрешават на обществени места действия на гражданите, противоречащи на 

обществения ред и морала. 

Чл.3. Гражданите, едноличните търговци, юридическите лица, ръководителите на 

предприятия, учреждения и организации са длъжни да се съобразяват с установения ред на 

места, в имоти и съоръжения за общо ползване, като се въздържат от прояви, противоречащи 

на функционалното им предназначение, като се забранява: 

1.повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения, 

на заслоните на спирките на обществения транспорт, на обществените чешми, уличните 

хидранти, уличните и парковите осветителни тела и съоръжения, на афишните съоръжения, на 

обществените тоалетни, сгради и огради, на противопожарните съоръжения, указатели, 

ограждения, превозни средства, контейнери и други съоръжения за отпадъци, както и на друга 

общинска собственост; 

2.повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и 

информационни табели, пътни знаци, пейки и други, поставени с разрешение на Кмета на 

Община Правец; 

3.повреждане, разместване, унищожаване или извършването на други действия по 

отношение на паметници, паметни плочи и други подобни; 

4.използването на питейна вода за непитейни нужди - за миене и поливане на улици, 

площади, дворове, градини, паркове, зелени площи и МПС; 

5.отвеждането на фекални води извън изгребните ями или извън уличната 

канализационна мрежа; 

6.отвеждането на отпадни води от дворове, автосервизи, автомивки, басейни, перални и 

други, на уличното платно; 

7.замърсяването, повреждането и унищожаването на агитационни и рекламни материали 

(обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, рекламни съоръжения и други подобни), 

поставени с разрешение на Кмета на Община Правец; 

8.разлепването на афиши, съобщения, обяви, некролози, нагледни агитационни материали 

и други подобни, извън определените за това места; 

9.складирането на отпадъци, дървен материал или насипни товари около сгради, по 

улици, площади, паркове, междублокови пространства, тротоари и по поречия на реки за 

повече от 10 дни, с изключение на дърва за огрев, за които се разрешава складирането около 

сгради за по-дълъг период единствено по време на отоплителния сезон, след заплащане на 

такса; 

10.складирането на строителни материали при издадено разрешение за строеж около 

сгради, по улици, площади, паркове, междублокови пространства и тротоари извън срока на 

разрешението; 

11.паленето на огън, хвърлянето на неугасени цигари, клечки кибрит, жарава и други 

огнеопасни предмети в контейнери или други съоръжения за отпадъци, както и извършването 
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на огнеопасни и взривоопасни дейности, извън определените от РС”ПБЗН” - Правец  и 

общината за целта места; 

12.горенето на битови отпадъци, изхвърлянето и изгарянето на гуми, пластмаси, смоли и 

други вещи и материали, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда; 

13.използването на озвучителна техника, включително и за религиозни цели, ако 

озвучителните тела са разположени на открито, когато не е получено разрешение от Кмета на 

Община Правец; 

14.къпането в необезопасени и/или необозначени водоеми; 

15.пускането и ползването на плавателните съдове, включително и гумени надуваеми 

съоръжения, във водни площи без разрешение от съответния компетентен орган; 

16.завземането под какъвто и да е предлог на сектори или части от общинска земя, 

пътища, пътеки, граници между имоти, кариери и други земни и водни площи; 

 17.движение (управление) на моторни превозни средства, мотоциклети, велосипеди, 

мотопеди и др. по тротоарите, тревните площи, пешеходните зони на населените места, както и 

по неопределените за целта места по паркове и градини; 

18.упражняване на търговска дейност извън определените от общината места, независимо 

от признатото по съответния ред качество на търговец; 

19.извършването на просия и дейност по събиране на парични средства по различни 

кампании и поводи и продажба на вещи по домовете на гражданите и в административните 

сгради; 

20.консумиране на спиртни напитки, вино и бира в централната градска част, паркове, 

детски площадки и образователни заведения. 

 

Глава I 

ОСИГУРЯВАНЕ СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

Чл.4. (1) За осигуряване почивката на гражданите, времето от 14,00 до 16,00 часа и от 

22,00 до 7,00 часа в работни дни /до 8,00 часа в почивни и празнични дни/ се определя за 

почивка и отдих, поради което всеки е длъжен да не предизвиква шум, който може да наруши 

или нарушава спокойствието им.  

 (2) Във времето, определено на гражданите за почивка и отдих, се забранява: 

 1.извършването на ремонтни дейности и дейности от стопански и битов характер в 

жилищните сгради и в близост до тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, 

нарушаващ спокойствието на живущите;  

 2.ползването на усилвателни уредби, радиоапарати и друга музикална техника извън 

закрити помещения, както й в заведения за хранене и развлечение, разположени в сгради с 

жилища; 

 3.ползването на усилвателни уредби, радиоапарати и друга музикална и озвучителна 

техника в закрити заведения за хранене и развлечение, със сила на звука, която нарушава 

спокойствието на гражданите, извън заведението. 

Чл.5. За осигуряване спокойствието на гражданите се забранява: 

 1.заведенията за хранене и развлечение, разположени в жилищни сгради и в близост до 

жилища, да имат озвучаване със сила на звука, надвишаваща пределно допустимите норми;  

 2.производствената дейност в жилищни блокове и сгради, която нарушава тишината и 

спокойствието на обитателите й; 

 3.продължителното загряване и форсирането на място на автомобилните двигатели в 

жилищните квартали, в близост до жилищните сгради, детските и здравни заведения и местата 

за отдих; 

 4.хвърлянето на пиротехнически средства и други запалителни и избухливи предмети и 

смеси на всички места за обществено ползване; 

 5.дейността „рязане на дърва" в интервала от 21,00 до 10,00 часа, съобразно 

изискванията на чл.4.(1). 

Чл.6. Забранява се използването на пиротехнически средства, с изключение на дните на 

официалните празници или с разрешение от Кмета на Община Правец за конкретното 

мероприятие. 
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Глава II 

ОСИГУРЯВАНЕ ОБЩЕСТВЕН РЕД ОТ ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ, 

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 

 

Чл.7.(1) Въвежда се работно време на заведенията за хранене и развлечение, както и 

останалите търговски обекти на територията на община Правец от 06,00 до 23,00 часа.  

(2) Заведенията за хранене и развлечение на територията на Община Правец, 

разположени в жилищни сгради са длъжни да преустановят в 20,00 часа свирене на оркестри и 

други музикални озвучителни уредби, пеене, високо говорене и създаване на шум. 

(3) Заведенията за хранене и развлечение на територията на Община Правец, 

разположени до 50 метра от жилищни сгради са длъжни да преустановят в 22,00 часа свирене 

на оркестри и други музикални озвучителни уредби, пеене, високо говорене и създаване на 

шум. 

Чл.8. (1) Забранява се нощния режим на работа на заведенията за хранене и развлечение 

и прилежащата им търговска площ, освен по изключение с писмено разрешение на Кмета на 

Община Правец. 

(2) Обектите с удължено работно време следва да отговарят на следните изисквания: 

1.да се помещават в самостоятелни сгради или собствени еднофамилни сгради; 

2.да са в подземен, полуподземен или приземен етаж на жилищна или нежилищна сграда 

и да имат самостоятелен вход.  

Чл.9.(1) Към искането за издаване на разрешение за удължено работно време 

задължително се представят следните документи: 

1. Актуална съдебна регистрация на търговеца; 

2. Становище от РУП – Правец – оригинал; 

3. Писмено становище от РИОКОЗ – оригинал; 

4. Писмено становище от РС ”ПБЗН”- оригинал. 

(2) За заведения за хранене и развлечение и за игралните зали, интернет, електронни и 

компютърни клубове, разположени в жилищни сгради и тези в непосредствена близост до 

жилища /до 50 метра/ към искането освен документите по ал.1 допълнително се представят: 

1. При режим на етажна собственост: 

-Протоколи на общото събрание на собствениците /наемателите/ при режим на етажна 

собственост, на които е взето решение да се разреши удължено работно време. 

Протоколът следва да съдържа: взетото решение, дата, място, час на проведеното 

събрание, имената, адреса и подписите  на присъствалите на общото събрание, дневния 

ред, името и подписа на водещия протокола;   

- Нотариално заверена декларация от Управителя/ите или членовете на Управителния 

съвет (при режим на етажна собственост) за достоверността на протоколите от общите 

събрания и взетите решения. 

2. При индивидуална собственост, нотариално заверено съгласие на съсобствениците, 

собствениците, наемателите или ползвателите за съседните имоти /къщи, вили/ за удължено 

работно време. 

Чл.10. (1) Разрешението за удължено работно време се издава за срок от 1 година, като 

след изтичането на този срок се издава ново разрешение при условията на чл.9 от тази 

Наредба. 

(2) Служебна бележка за разрешено удължено работно време по конкретен повод, се 

издава от кмета на общината, след подадено писмено заявление минимум 3 /три/ дни преди 

събитието. 

Чл.11.(1)  Разрешението се отнема със заповед на Кмета на Общината при едно или 

повече от следните нарушения: 

1.превишаване на разрешеното работно време; 

2.продажба на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни; 



 

 

 

5 

 

3.системно нарушаване на обществения ред и смущаване спокойствието на гражданите, 

придружено със становище от РУП - Правец. 

(2) Жалби на граждани за нарушение на обществения ред и спокойствие от обекти, 

работещи с удължено работно време се проверяват от служители на общинската 

администрация, със съдействието на РУП – Правец. 

(3) При постъпила втора жалба в рамките на 6 (шест) месеца за един  и същи обект с 

удължено работно време, кметът със заповед има право да ограничи работното време на 

обекта. 

Чл.12. Нарушителите на обществения ред в държавните, културни институции  

(читалищни салони, музейни сгради и зали, художествени галерии и др.),  спортни комплекси 

(спортни зали, игрища и стадиони), заведенията за хранене и развлечение, обектите за търговия 

и услуги, се отстраняват от техните служители, при необходимост със съдействие на РУП - 

Правец. 

 Чл.13. (1) Във всички видове заведения за хранене и развлечения, интернет, електронни 

и компютърни клубове и игротеки на територията на Община Правец, се забранява 

посещението без придружител на малолетни лица след 20,00 часа и на непълнолетни лица след 

22.00 часа.  

(2) На собствениците, наемателите, ползвателите и управителите на всички видове 

заведения за хранене и развлечения, интернет, електронни и компютърни клубове и игротеки 

на територията на Община Правец, както и лицата, работещи в тях, се забранява продажбата и 

сервирането на алкохолни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни. 

(3) Отговорни за забраните по чл.13.(1) и (2) са собствениците, наемателите, ползвателите 

и управителите на всички видове заведения за хранене и развлечения, интернет, електронни и 

компютърни клубове и игротеки на територията на Община Правец, както и лицата 

извършващи дейност по охрана, контрол, пропуск или събиране на такси за вход, барманите, 

сервитьорите, продавачи и други длъжностни лица. 

(4) За нарушение на забраната по чл.13.(1) и (2) се налагат административни наказания и 

на родителите на малолетните и непълнолетните лица. 

Чл.14. Собствениците, наемателите, ползвателите и управителите на всички видове 

заведения за хранене и развлечения, интернет, електронни и компютърни клубове и игротеки 

на територията на Община Правец, да предприемат необходимите действия за предотвратяване 

на инциденти, като: 

1. не допускат превишаване на максималния капацитет от посетители (клиенти) на обекта 

и осигурят достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи 

на обекта и безпрепятствен достъп до тях; 

2. не допускат лица, които носят хладно, огнестрелно или газово оръжие, други 

общоопасни средства, наркотични или други упойващи вещества, както и лица във видимо 

нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества. 

Чл.15. Забранява се на отговорниците /управители и/или собственици/ на заведения, в 

които има монтирани игри с хазартен характер, да допускат до игра малолетни и непълнолетни 

лица. 

Чл.16. Забранява се търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън 

обектите по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 

изделия 

Чл.17. Юридическите лица и едноличните търговци, извършващи търговска или 

производствена дейност са длъжни да осъществяват зареждането и изнасянето на стоки и 

амбалаж без престояването им на тротоара или уличното платно, за време в повече от 

необходимото за съответната дейност, както и да не допускат тяхното замърсяване.  

Чл.18. Забранява се: 

 1.влизането, преминаването и престоят на лица в района на детските градини и ясли 

извън работното им време; 

 2.ползването на съоръженията по детските площадки от лица над 14-годишна възраст. 
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Чл.19. Фирмите, които търгуват, произвеждат и складират хранителни продукти или 

химически вещества, са длъжни да съгласуват своята дейност с клон Ботевград на  РИОКОЗ – 

София област  

Чл.20. (1) Собственици и държатели на обекти на търговията и обслужването са длъжни 

да осигуряват:  

1. поддържането на хигиеничен и естетичен вид в прилежащите в непосредствена 

близост територии. 

2. ефикасни обезшумяващи мерки извън обекта, ако дейността на обекта е свързана със 

създаване на силен шум. 

3. ефикасна вентилационна система в обекта, без да допуска замърсяване на въздуха в 

други сгради и обществени места.  

(2) Забранява се излагането и явното рекламиране на материали с явно порнографско 

съдържание на територията на Община Правец.  

Чл.21. Собствениците и наемателите на обекти за търговия и обслужване имат право да 

ги осигуряват и оборудват със защитни средства против кражби чрез технически средства, 

които не създават опасност за живота, регистрирани в РУП – Правец или други лицензирани 

охранителни фирми.  

Чл.22. Собствениците на търговски обекти, на увеселителни заведения и заведения за 

обществено хранене са длъжни да поставят на видно място наименованието и адреса на 

фирмата, трите имена на управителя и работното време, което следва да се съгласува с 

Общинската администрация. Всички надписи се пишат на български език. 

Чл.23. Забраняват се хазартните игри на обществени места, освен в специално 

предназначените за целта игрални заведения. 

Чл.24. Ръководствата на партии, коалиции, инициативни комитети и организации по 

време на избори или референдуми организират поставянето на нагледни информационни и 

агитационни материали на определените от кмета на общината места и снемането им в 10-

дневен срок след приключване на изборите или референдумите. 

Чл.25. Забранява се носенето, употребата и играта с взривни вещества, оръжие, въздушни 

пушки, газово и хладно оръжие и други, които създават опасност за живота и здравето на 

гражданите, освен по начин и в обекти определени в закон. 

Чл.26. Забранява се провеждането на събрания на открито, митинги, манифестации и 

индивидуални публични прояви на гражданите в противоречие със Закона за събранията, 

митингите и манифестациите. 

Чл.27. Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на 

вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията. 

 

Глава III 

ОСИГУРЯВАНЕ ОБЩЕСТВЕН РЕД ОТ ОБИТАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩА 

Чл.28.  При условията на етажна собственост, всеки обитател на етаж или на част от етаж, 

при използуване на своите части от сградата, е длъжен: 

1.да не върши и да не допуска нищо, което може да изложи сградата на опасност от пожар 

или от значителни повреди; 

2.да не извършва дейност, без съгласието на общото събрание, която създава за 

обитателите на другите помещения безпокойство по-голямо от обикновеното; 

3.да използва общите части от сградата според тяхното предназначение, без да пречи с 

това на другите обитатели да ги използват или да накърнява правото им на използване на 

техните отделни помещения;  

4.да осигурява достъп в своите помещения за извършване на необходимите проучвателни, 

проектни, измервателни или строително-монтажни работи, свързани с подобрения, ремонти 

или изменения на общи части или на чужди помещения в предвидените от закон случаи; 

5.при използуване на своите части от сградата обитателят да спазва добрите нрави. 

Чл.29.(1) Всеки собственик може да извършва преустройства на своите части 

(самостоятелни обекти) от сградата, като не изменя или завзема помещения, пространства или 

части от тях, предназначени за общо ползване и не вреди на носимоспособността и 
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устойчивостта на строителната конструкция, на пожарната безопасност и безопасното 

ползване на сградата. 

(2) Измененията и преустройствата на сградите или на части от тях се извършват в 

съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията. 

Чл.30. За нарушения по смисъла на настоящата Наредба се считат: 

1.изменения по фасадния вид на сградата без разрешение, замърсяване и непочистване на 

външни части, монтиране на съоръжения за лично ползване на общи места или които 

загрозяват общия вид; 

2.повреждане комуникативните съоръжения в сградите; 

3.замърсяване и непочистване на местата за общо ползване, включително и на 

индивидуалните жилища, водещо до затрудняване нормалния живот на околните, както и 

почистване по начин, време и на места, с което се нарушава спокойствието на съседи; 

4.съхраняване около индивидуалните жилища и имоти, в мазета, тавани, дворове и 

прилежащи постройки на стоки и продукти, създаващи опасност от пожари, заразни болести, 

развъждане на насекоми и гризачи, или които са с траен неприятен мирис; 

5.отглеждане и развъждане на домашни животни при условия и по начини, застрашаващи 

здравето и спокойствието на околните; 

6.паленето на огън, изхвърляне на отпадъци и предмети, тяхното изгаряне, повреждане 

или преместване на контейнерите за отпадъци, затрудняване на комуналното почистване; 

7.несвоевременно почистване на сняг, отпадъци и остатъци от строителни и ремонтни 

работи, затрудняващи ползването на общи места в сградите и около тях; 

8.неорганизиране или забавяне провеждането на хигиенизиращи мероприятия от 

задължените лица; 

9.простирането на пране извън обсега на терасите; 

10.поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и прозорците, застрашаващи 

сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите;  

Чл.31. Председателите на управителни съвети на етажна собственост са длъжни да 

осигуряват:  

1.съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред и 

собствеността на обитателите на жилищни сгради;  

2. спазването на правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и сигнализиране 

службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на настоящата наредба;  

3. обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни места;  

4. редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на 

почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в 

площите около нея.   

Чл.32. Председателите на управителните съвети представляват жилищната етажна 

собственост пред общинските служби. 

 

Раздел III 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА 

НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Чл.33. (1) Поддържането на естетичен вид и чистота по отношение на производствени, 

административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, пазари и други имоти, се 

осигурява от собствениците или наемателите на имотите, които ги управляват и стопанисват в 

периметър 3 м. около обекта. 

(2) Собствениците и/или ползвателите на варови, бетонови възли и изпълнителите на 

строителни обекти са длъжни да осигурят необходимите условия и техника за измиване и 

почистване на излизащите МПС. 

 (3) При констатиране на нарушение се спира дейността на обекта до отстраняване на 

допуснатите нарушения. 

Чл.34. (1) Поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни сгради, в 

междублокови пространства и търговски обекти е задължение на: 
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1. гражданите, съгласно график на етажната собственост или на назначен портиер или 

чистач; 

2. собствениците, ползвателите или наемателите, по отношение на индивидуалните 

дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащи към тях територии; 

3. собствениците на МПС, по отношение на местата за паркирането им. 

Чл.35. Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните търговци, 

учреждения и обществени организации, собствениците или наемателите на сгради и търговски 

обекти да отстраняват снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и 

търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за 

преминаването на пешеходци натрупвания от сняг. 

Чл.36. (1) Живущите в жилищни сгради, в които живеят три или повече съсобственика, 

приемат Правилник за вътрешния ред в етажната собственост и избират Управителен съвет 

или Управител, съгласно Правилника. 

(2)Управителният съвет или Управителя на етажна собственост е длъжен да осигурява: 

1.съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред в етажната 

собственост при изпълнение на техните задачи; 

2.спазване на Правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и сигнализиране 

службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на настоящата наредба; 

3.обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни места, в 

общите части на етажната собственост; 

4.редовно проверяване изправността на асансьорите и евакуационните съоръжения и 

своевременно сигнализиране на отговорните за тях фирми и служби; 

5.редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на 

почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в 

площите около нея. 

Чл.37. (1) На територията на Община Правец е забранено: 

1.изхвърлянето по улиците, площадите, парковете, градините, поречията на реките и 

деретата и други обществени места на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци; 

2.влизането в районите на сметищата, освен в случаите на изхвърляне на отпадъци; 

3. изхвърлянето в съдовете за смет на умрели животни, строителни материали, метални и 

други обемисти предмети; 

4.ползването на съдовете за битови отпадъци (БО) не по предназначение, както и 

механичното им повреждане; 

5.разместването на съдовете за БО; 

6.преобръщането и унищожаването на кошчетата за отпадъци; 

7 преобръщането на контейнерите; 

8. изхвърлянето на угарки, кибритени и цигарени кутии, автобусни билети и други 

книжни отпадъци, семки, фъстъци и други подобни по тротоарите, улиците, площадите и други 

обществени места; 

9. неорганизираното изхвърляне на животински отпадъци и такива от селскостопанска 

дейност, както и изхвърлянето им в съдовете за смет; 

10. приютяването на бездомни животни във входовете и прилежащите територии на 

жилищните сгради; 

11. извеждането на кучета без повод и осигурителни мерки за безопасност; 

12. движението на животни без придружител; 

13. оставяне на открито труповете на умрели животни или птици; 

14. движението на превозни средства с животински тяга, ако животното е без престилка 

за дефекация; 

15. изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси, освен на определените за тази 

цел места; 

16. транспортирането на насипни материали, селскостопанска продукция, вторични 

суровини и други от транспортни средства с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи 

или чергила; 
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17. излизането на пътни превозни средства с непочистена ходова част от строителни или 

промишлени обекти; 

18. изливането в канализацията на течни опасни вещества и отпадъци, моторни масла и 

отпадъчни нефтопродукти; 

19. изхвърлянето на отпадъци от прозорците и балконите на сградите; 

20. директното отвеждане на дим и газове през прозорците, витрините, стените, 

балконите и стълбищата на жилищните и обществените сгради; 

21. изхвърлянето на отпадъци, заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж, 

стоки или строителни материали, извън необходимото технологично време за извършване на 

товаро-разтоварните работи и установеният ред; 

22. започването на строителни и ремонтни дейности на сгради и други строителни обекти 

без надеждна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите части; 

23. поставянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в съдовете за битови 

отпадъци, както и смесването им с битови отпадъци. 

 (2) Забраняват се и други неупоменати в предходната алинея действия, които причиняват 

замърсяване на тротоарите, улиците, междублоковите пространства и други обществени места. 

Чл.38. В жилищните сгради се забранява: 

1.монтирането на удължители за простиране извън прозорците, балконите и терасите; 

2.използване на самоделни устройства за отопление, готвене или прехвърляне на течни и 

въздухообразни горими вещества; 

3.изливане в канализацията или на други неразрешени за това места на химически 

агресивни, отровни, биологически вредни вещества и отпадъчни битово-фекални води; 

4.поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и прозорците, застрашаващи 

сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите; 

5. изтупването и изтърсването на килими, пътеки и черги и други от балконите и 

прозорците и измиването на терасите извън времето, определено с Правилника за вътрешния 

ред на етажната собственост. 

Чл.39.(1)  Почистването и поддържането на чистотата на сградите, дворовете и 

прилежащите им територии, както и тротоарите към тях, се осигурява от физическите и 

юридическите лица, собственици или ползватели на сградите и имотите. 

(2) При снеговалеж и заледяване, всички административни ръководители на учреждения, 

търговски дружества, управители на етажна собственост и собствениците на еднофамилни 

жилища са длъжни да организират своевременно и постоянно почистване пред входовете, 

прилежащите им тротоари и работни площадки в района на обектите, както и премахване на 

ледените висулки от покривите на сградите, за осигуряване на нормален работен процес и 

безопасно движение. 

(3) При почистване на сняг се забранява: 

1.натрупването му върху тротоарите, без да се осигури достатъчно място за движение на 

пешеходците, както и на автобусните спирки; 

2.складиране на сняг, обработен със сол, непосредствено около стволовете на дъветата. 

Чл.40. Собствениците или ползвателите на апартаменти или обекти в жилищни сгради, 

блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както 

и фирмите, извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации, 

са длъжни да отведат конденза, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са 

монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни 

заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху первази на 

прозорци, стълбища, подходи, проходи, тротоари и други площи за движение на граждани. 

 

Раздел IV 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

Чл.41. (1) Общественият превоз на пътници се осъществява по утвърдена транспортна 

схема от Община Правец, като се спазват изискванията на нормативните актове от 

Министерството на транспорта. 
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(2) На водачите на МПС, предназначени за обществен транспорт се забранява 

отклонението от утвърдения маршрут, неспазването на утвърденото разписание и/или 

пропускането на определените спирки на автобусите от обществения транспорт. 

(3) Кметът на общината, съгласувано с РУП – Правец определя: 

1.улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрана за движение на 

превозни средства, строителни и селскостопански машини и домашни животни; 

2.постоянните места и режима на паркиране на превозните средства, както и 

временните места за панаири, традиционни сборове, масови атракционни и спортни прояви 

Чл.42.Забранява се:  

1.повреждането, замърсяването или облепването с рекламни и агитационни материали 

на спирковите знаци и заслони; 

2. поставянето на кашпи, вериги, ленти и/или други предмети и съоръжения върху 

уличните платна и/или тротоари и други, както и затварянето им с бариери или други 

съоръжения, освен в случаите когато има разрешение от Кмета на Община Правец;  

3.превозването на домашни животни в МПС, обслужващи обществения транспорт;  

4.управлението, престоя и паркирането на МПС в паркове, тротоари, алеи, детски 

площадки и зелени площи; 

5.преминаването на моторни превозни средства през пешеходните зони в населените 

места и общината; 

6.зареждането на търговските обекти в пешеходната зона на града без писмено 

разрешение, издадено  от Кмета на Община Правец; 

7.движението на верижни машини, МПС с общо тегло над 20 тона и на такива, влачещи 

прикачен инвентар по улиците и площадите на населените места без предварително 

разрешение от Кмета на Община Правец; 

8.влизането на МПС в дворовете на училищата и детските заведения, с изключение на 

обслужващите автомобили, след разрешение на съответния директор; 

9.движението на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска тяга, а на 

регистрираните - извън определените маршрути. Регистрацията на ППС с животинска тяга се 

извършва от общинската администрация; 

10.движението на превозни средства с животинска тяга без поставени светлоотразители 

и престилки на животните; 

11.водачите и собствениците на ППС с животинска тяга да оставят животните впрегнати 

без надзор, да връзват впрегнати животни за други превозни средства, както и да допускат 

замърсяване на уличните платна и тротоарни площи. 

12.домуването на разкомплектовани, негодни или спрени от движение МПС върху 

терени публична или частна общинска собственост; 

13. движението на МПС без шумозаглушаване или с неизправно шумозаглушаване, с 

течове или с наднормена емисия на вредни газове, както и замърсяващи пътната настилка; 

14.смяната на масла и замърсяване, предизвикано от ремонтиране на МПС, извън 

определените за целта места; 

15.домуването на товарни автомобили, автобуси, земеделска и горска техника и 

прикачения инвентар към тях по уличните платна, тротоари, детски площадки, зелени площи, 

междублокови алеи и пешеходни зони. 

Чл.43. (1) На собствениците на разкомплектовани, негодни или спрени от движение, 

които са в нарушение на чл.45, т.12 се връчва писмено предизвестие в 7-дневен срок да 

освободят  заеманата от МПС площ.  

(2) Ако в посочения в предходната алинея срок, собственикът на МПС не го отстрани 

доброволно, Община Правец предприема съответни мерки, съгласно действащото 

законодателство. 

 

Раздел V 

РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Чл.44. Домакинствата, които отглеждат животни в дворове си за задоволяване на лични 

нужди, се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, санитарно 
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хигиенните и ветеринарно-медицинските норми. Помещенията за отглеждането на животни 

трябва да отстоят на шест метра от жилищната сграда и на десет метра от жилищата на 

съседите. 

Чл.45. Забранява се изграждането и експлоатацията на стопанства за отглеждането на 

животни и птици в границите на населените места. 

Чл.46.(1) Собствениците са задължени да почистват на животните и да не  допускат  

замърсяване на околната среда с твърди и течни отпадъци. 

(2) Животинските отпадъци не могат да се складират на тратоари,  улични платна и  др. 

обществени територии до границите със съседния имот. 

Чл.47. Забранява се : 

1. разхождането на кучета без нашийник и повод, а за едрите породи и агресивни кучета 

и без намордник; 

2.разхождането на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения и 

кварталните детски и спортни площадки;  

3.извеждането и пускането на паша на селскостопански животни по зелените площи, 

детските, учебните, здравните заведения и кварталните детски и спортни площадки и в чужди 

имоти, без съгласие на собственика; 

4.воденето на селскостопански животни по централните улици на град Правец и 

населените места; 

5.изграждане на временни съоръжения за почивка на селскостопански животни върху 

площи общинска или държавна собственост и несобствени поземлени имоти; 

6.извеждане и пускане на паша без надзор на селскостопански животни върху терени 

публична или частна общинска собственост и несобствени поземлени имоти. 

Чл.48. Селскостопански животни, пуснати върху терени публична или частна общинска 

собственост, както и в несобствени имоти, в нарушение на разпоредбите на тази наредба се 

задържат, а на собствениците се налагат административни наказания. 

 

Раздел VI 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 

 

Чл.49.(1) Поддържането , стопанисването и контрола на гробищния парк се извършва от 

Община Правец, а в кметствата и кметските наместничества от Кметовете на кметства и 

Кметските наместници. 

(2) Монтирането на паметници, надгробни огради и знаци да се съгласува с Община 

Правец. 

 Чл.50. Посещения в гробищните паркове се допускат: 

 1.за времето от 01.04. до 30.09. – от 6,00 часа до 21,00 часа. 

 2.за времето от 01.10. до 31.03. – от 7,30 часа до 17,30 часа. 

 Чл.51. В района на гробищните паркове се забранява: 

 1.посещения на деца под 10 годишна възраст, без да са придружени от пълнолетен. 

 2.влизането с превозни средства, освен когато с тях се обслужват инвалиди, болни или 

възрастни немощни хора. 

 3.отсичане на дървета без разрешение от службите за опазване на околната среда в 

Община Правец. 

 Чл.52. Не се допуска повреждането и разрушаването на паметници, извършването на 

действия, с които се оскверняват гробните места. 

 

Раздел VІI 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЧИСТОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.53. Превозването на строителни материали, отпадъци и/или насипни материали се 

извършва с превозни средства снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и 
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покривала. Общината може да определи обекти, за които превозването да става по установен 

от нея маршрут.  

Чл.54. При извършване на строителна или строително-ремонтна дейност в 

благоустроени райони извеждането на отпадъците се извършва до края на работния ден. 

Чл.55. Площадките, на които се извършва строителна или строителноремонтна дейност, 

се разрешават от кмета на общината като обектите се обезопасяват и ограждат.  

Чл.56. Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на общински 

терени се извършва само в съдове, контейнери и на площадки разрешени от общината.  

Чл.57. (1)  Забранява се изпълнението на строителни и ремонтни работи свързани с 

разкопаване на тротоарите, улиците, зелените площи, парковете и градини междублокови 

пространства без предварително изготвяне на проект за временна организация на движението, 

съгласуван с КАТ и без писмено разрешение от Кмета на  Община Правец.  

(2) След получаване на разрешението по предходната алинея изпълнителят на мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен да уведоми органите на пожарна и 

аварийна безопасност и спешна медицинска помощ за началото и срока на строителството по 

съответните улици, по които се ограничава движението. 

(3) Изпълнителят на строителните и ремонтните работи е длъжен да обезопасява 

направените изкопи, като поставя и поддържа необходимата сигнализаци, свързана с 

временната организация на движението, през цялото времетраене на строителните и ремонтни 

работи. 

(4) След извършване на монтажните или ремонтни дейности изпълнителите се 

задължават да възстановят разкопаните или повредени настилки, тротоари, зелени площи и др. 

в срока, указан в разрешението за разкопаване, както и да почистят района за своя сметка. 

Чл.58. (1) Общински терени могат да се ползват временно за строителна площадка с 

разрешение от кмета на Общината и след заплащане на такса за издаването му. След 

приключване на строителството ползвателите са длъжни да възстановят за своя сметка 

предоставените им терени във вида преди началото на строителните работи. 

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

инфраструктура, попадащи в обхвата на улични и тротоарни платна, лицата отстраняващи 

повредата са длъжни да предприемат незабавни мерки за обезопасяване на пешеходното и 

автомобилно движение, както и да уведомят Община Правец, РУП – Правец, КАТ и РС 

”ПБЗН” -  Правец и спешната медицинска помощ за временната организация на движението. В 

почивните дни уведомяването на Общинска администрация става чрез дежурния по община. 

Чл.59.  Забранява се: 

1. изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината места; 

2.отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън отточните шахти; 

3.изземването на пръст, пясък и други инертни материали на територията на Община 

Правец, без разрешение от Кмета на общината; 

4.изхвърлянето на земни маси, строителни отпадъци и други материали и формирането на 

временни депа за тях, без издадено разрешение от компетентен орган; 

5.изхвърлянето на обемисти и тежки предмети, избухливи, леснозапалими и отровни 

вещества, незагасена сгурия, строителни отпадъци и други подобни в специализираните съдове 

за смет, както и паленето на огън в тях. 

6.поставянето на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ без разрешение от кмета на 

общината, въз основа на схема одобрена от главния архитект и извън районите на 

строителните обекти; 

7.пътно ремонтна дейност, прокарване на комуникации и други подобни без разрешение 

от общината и без подходящо обезопасяване и сигнализация;  

8.разполагане и съхраняване на строителни материали и отпадъци извън разрешената 

строителна площадка;  

9.необезопасяването на обекти и създаване на условия на строежи, застрашаващи 

безопасността и сигурността на гражданите;  

10.изсичане или изкореняване на дървета и друга растителност в зелени площи без 

необходимите разрешителни документи.  
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АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

Чл.60.(1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на  

Кмета на Община Правец, кметовете на населени места, кметски наместници,  началника на на 

РУП – Правец, началника на РС „ПБЗН” - Правец.  

(2) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, 

определени със заповед на Кмета на Община Правец,  и с актове на служители на РУП- Правец 

и служители на РС „ПБЗН” - Правец. 

(3) Въз основа на съставените актове Кметът на Община Правец  издава наказателните 

постановления.  

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните 

нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Чл.61.(1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба на виновните 

физически лица се налага административно наказание: глоба, а на едноличните търговци и 

юридическите лица се налага административно наказание: имуществена санкция.  

(2) За нарушения на тази наредба се налагат следните наказания: 

1.Глоба в размер от 50 до 500 лева за физическите лица, а за едноличните търговци и 

юридическите лица имуществена санкция от 100 до 1000 лева; 

2.При повторно нарушение глоба в размер от 100 до 1000 лева за физическите лица, а за 

едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 500 до 5000 лева, както 

и временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок от 1 

месец до 1 година. 

Чл.62.(1) Конкретния размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от 

наказващия орган съобразно тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и 

имотното му състояние. 

 (2) При блокиране със скоба на неправилно паркирано моторно превозно средство, 

длъжностни лица по чл.60 (2)  определени от кмета на общината, съвместно с представител на 

РУП – Правец могат да налагат на място наказания – глоба в размер на 20/двадесет/ лева срещу 

квитанция /фиш/, съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1 от ЗАНН. Ако нарушителят оспори 

нарушението или откаже да заплати глобата, за нарушението се съставя акт по реда на ал.1. 

Чл.63. Независимо от административно наказателна отговорност по тази Наредба, 

нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните последици от 

извършеното от тях нарушение. Размерът на обещетението за вредите се определя с помощта 

на лицензиран оценител. 

Чл.64. В случаите, когато наказващият орган прецени, че нарушението, за което е 

образувано административно-наказателно производство съставлява престъпление по 

Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се 

прекратява, като събраните материали се изпращат на  районния прокурор.  

Чл.65.(1) Административно-наказателно отговорни по Наредбата са пълнолетни лица, 

навършили 18 години, които са извършили нарушения в състояние на вменяемост. 

(2) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили 16-

годишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на 

извършеното и да ръководят постъпките си. 

(3) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 

години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или 

настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да 

предотвратят нарушението, но не са го сторили. 

(4) За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, 

заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност 

носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са 

наредили или допуснали да бъдат извършени. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1.Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал.2 и чл.22, ал.4, ал. 5, ал. 6 от 

ЗМСМА, приета е с решение на Общински съвет на Община Правец  № 23/01.02.2013 г. и 

отменя Наредба №1 за обществения ред на територията на община Правец, приета с решение 

№37/28.02.2008 г., изм. и доп. с  решения №8/29.01.2009 г и №54/ 31.03.2010 г. 

§2.Наредбата влиза в сила 3 дни след публикуването й в местен вестник. 

§3.Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общинския 

съвет. 

 

 

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.7. /464/ от 22.02.2013 г./ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ: 

/ НИКОЛАЙ ЯХОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


