Приложение № 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН
...........................................................................................................
НАРЕДБА
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА КАСПИЧАН
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1) Тази Наредба определя реда, условията и специалните изисквания за
спазване на обществения ред и цели утвърждаване на местното самоуправление на
територията на община Каспичан, осигуряване нормално функциониране на стопански
и обществени организации, установяване и поддържане на добър благоустройствен ред
в населените места на общината, сигурността и спокойствието на гражданите.
(2) Наредбата определя и задълженията на общинската администрация, както и
правомощията й за констатиране и санкциониране на нарушенията.
Чл.2. (1) Наредбата има действие и е задължителна за:
т. 1 Всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на
общината.
т. 2 Собственици и наематели на жилищните сгради.
т. 3 Търговски дружества, учреждения, организации и лица, развиващи търговска
и други видове дейност.
Чл.3 (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, административнонаказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили,
както и собствениците и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат
извършени.
Чл.4. (1) С настоящата Наредба се уреждат обществени отношения, неуредени
изрично от други законови и подзаконови нормативни актове.
(2) Видовете нарушения на обществения ред са изчерпателно изброени.
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(3) Наредбата не се прилага за деяния, които не са посочени от нея като
нарушения.

РАЗДЕЛ I
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ И ОПАЗВАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СОБСТВЕНОСТТА
Чл. 5. (1) Забранява се в населените места:
1. Извършването на дейности от стопански, битов и друг характер в жилищните
сгради и в близост край тях предизвикващи шум, независимо от произхода му,
нарушаващ спокойствието на живущите в часовете от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от
22.00 ч /през летния период след 23.00 часа/ до 06.00 часа. Изключение са
дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци
2. Шумното озвучаване, пеене, свирене на оркестри, ползването на озвучителни и
усилвателни уредби в чертите на населените места от общината за времето от
22,00 ч. до 7,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,00 ч. през цялата година, както и поставянето
на външни озвучителни уредби извън туристически и други обекти.
3. Шумното ремонтиране, форсиране, товарене и разтоварване на превозни средства,
както и извършването на дейности отделящи прах, вибрации, излъчвания,
замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото
законодателство на Република България.
(2) Забраната по предходната предходната точка не се прилага за обществени
прояви, организирани от Община Каспичан или разрешени от Кмета на Община
Каспичан, както и за заведения, отговарящи на Наредбата за ограничаване на вредния
шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и
нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на
строителството.
Чл. 6 (1) При провеждане на манифестации, митинги, шествия и подобен вид
мероприятия се забраняват шумните и нецензурни скандирания по улиците, площадите
и други обществени места, водещи до нарушаване на обществения ред. Определените по
законов ред отговорници за всеки конкретен случай осигуряват нормалното им
протичане.
Чл. 7 (1) При провеждане на манифестации, митинги, шествия и друг вид
мероприятия на открито (тържества, сватби и др.), организаторите са длъжни:
1. да уведомят писменно Кмета на общината най-малко 72 часа преди
провеждането, а в неотложни случаи - най-малко два дни, като посочат
организатора, целта, мястото и времето на събитието, и след като получат
разрешение имат право да разгласяват обявата;
2. да не допуска нарушаване правата и свободите на гражданите;
3. да осигурява спазването на обществения ред;
4. да осигурява опазването на частното и обществено имущество;
5. да не допуска замърсяване на мястото и по маршрута на провежданото
мероприятие;
6. да не допуска повреждането на тревни площи и друга растителност;
7. да осигури охрана на участващите и публиката срещу използване на
взривоопасни, огнеопасни и задимяващи средства, както и внасянето на
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предмети, създаващи опасност за зравето и живота на гражданите, като
вериги, боксове, палки и др. подобни
8. да не допуска внасянето и употребата на алкохолни напитки, както и на
лица в нетрезво състояние.
Чл. 8. (1) ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Извършването на непристойни прояви, с които се нарушава обществения ред и
спокойствие, общоприетите норми на поведение по улици, площади и други обществени
места, изразяващи се в неприлични изрази и действия извън случаите, представляващи
престъпления по чл. 325 от Наказателния кодекс и чл. 1 от Указа за борба с дребното
хулиганство.
2. Нарушаването на обществения ред и спокойствие в границите на населените
места в Община Каспичан чрез използване на хладно, пневматично (въздушно) и газово
оръжие и чрез използване на пиротехнически състави и взривоопасни материали,
включително на официални празници, спортни състезания, митинги и концерти на
открито без съответното разрешение и извън случаите, определени от компетентните
органи.
3. Продажбата на пиротехнически изделия от търговци и физически лица без
съответното разрешение за търговия, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия на места, където не са спазени
изискванията за продажба и съхранение на тези изделия, съгласно Закона.
4. Хвърлянето и възпламеняването на бомби, пиратки и други пиротехнически
изделия на обществени места: здравни, учебни заведения и детски градини, приюти,
църкви и други молитвени домове, улици, площади паркове, детски площадки,
дискотеки, пазари, питейни заведения стадиони и спортни зали, закрити помещения и
места, както и на места, които са в близост до леснозапалими материали и течности,
включително и по време на Коледни и Новогодишни и други празници и тържества.
5. Организиране на състезания с МПС на територията на Община Каспичан, с
изключение на тези, провеждани на определените за целта места и по съответния ред.
6. Внасянето и консумирането на алкохол в обекти, където се провеждат спортни,
културни, религиозни и други масови мероприятия в учебни и медицински заведения и
на други открити обществени места.
7. Забранява се предлагането и реализирането на наркотични и психотропни
вещества
8. Забранява се играенето на хазартни игри на обществени места: здравни,
учебни заведения и детски градини, улици, площади паркове, детски площадки,
дискотеки и пазари
Чл. 9. (1) ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Лепенето и изписването на нагледни и агитационни материали и рисуването на
графити по витрини, огради, стени на сгради, по превозни средства и места с
обществена значимост, всички обществени сгради, освен на определени за целта
места.
2. Късането и повреждането на обяви, реклами и нагледни и агитационни
материали, когато са на определените за това места.
3. Построяването на естради и палатки по улиците в Община Каспичан без
предварително разрешение от Кмета на общината, като за целта се прави искане от
заинтересованите лица.
4.Нощуването по пейки, в паркове, градини, автоспирки, ж.п. гари и други
обществени места на територията на Община Каспичан.
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5. Повреждането, оскверняването и качването по обекти на културата, изкуството
и историческото наследство.
6. Влизането в района на гробищните паркове на територията на Община
Каспичан за периода след 22,00 часа до 06,00 часа, както и влизането на домашни
животни в района на гробищните паркове.
7. Оскверняването на гробове и надгробни паметници.
8. Производствени дейности, складова и шумна търговска дейност в
жилищните сгради се разрешават само след писмено съгласие на съседите.
9. Къпането във водоемите на Община Каспичан. Стопаните на неохраняеми
водоеми на територията на Община Каспичан са задължени да поставят
предупредителни табели за забрана на къпането на всички подстъпи към водоемите.
10. Монтирането на простори за пране извън рамките на балкони и тераси към
улиците.
11. Миенето на тераси и балкони в зона „Ц” център, гр. Каспичан от 8,00 до
20,00ч., с изключение на тези които не пречат на пешеходците под тях.
12. Самоволното поставяне на пилони, вериги, ленти, цветарници и други
предмети и съоръжения върху площадите, уличните платна и тротоари, както и
затварянето им с бариери и други съоръжения, освен в случаите когато има разрешение
от Общинска администрация.
13. Повреждането на тротоарните, градинските и парковите настилки и
съоръжения; на уличните хидранти; на заслоните по спирките за обществен транспорт и
в гробищните паркове; на декоративните форми и елементи.
14. Демонтиране или унищожаване на водопроводната и канализационна мрежа,
уличните осветителни тела, стълбовете за уличното и парково осветление, ел. касетите,
капаците на шахтите, както и поставянето на нови без разрешение на Общинска
администрация;
15. Разместване без разрешение от общинска администрация на съоръженията в
детските и ученическите спортни площадки, както и тяхното повреждане и
унищожаване.
16. Повреждане или унищожаване на друго общинско имущество като
контейнери, декоративни саксии, витрини, огради и др.
Р А З Д Е Л II
НАРУШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СВЪРЗАНИ С
ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ И ЛИЧНИ МПС
Чл. 10 (1) ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Преместването и увреждането на пътната маркировка и съоръженията към
нея /пътни знаци, указателни табели, ограждения/.
2. Движението на верижни машини и машини с прикачен инвентар по улиците с
асфалтово покритие в населените места на общината, общинската и
републиканската пътна мрежа на територията на Община Каспичан.
3. Паркирането на МПС на местата обозначени за инвалиди.
4. Паркирането на МПС върху и до противопожарните хидранти,
противопожарните водоеми, вътрешни пожарни кранове, инсталации и уреди за
оповестяване, главни ел. Табла, както и в непосредствена близост до тях.
5. Паркирането и престоя на моторни превозни средства около съдовете за
смет по начин възпрепятстващ сметосъбирането.
6. Паркирането и преминаването на МПС по алеите и площадите, както и по
тротоарите съгласно ЗДП.
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7. Домуването, паркирането на товарни автомобили, автобуси, автовози,
трактори и ремакета за товарни автомобили и селскостопанска техника – освен на
определените за това места.
8. При използване на обществен транспорт се забранява пушенето, пиенето,
хвърлянето на хранителни и други отпадъци, викане, свирене и пеене и други действия
нарушаващи спокойствието на другите пътници и на водача; качването и слизането по
време на движение на МПС; отнемане предимствата на лица с увреждания, бременни и
майки с деца, възрастни и болни хора; превоз на домашни животни, птици и вещи,
които могат да навредят на останалите пътници.
9. Пързалянето с шейни, ски, ролкови кънки, скейтбордове и колички по
уличните платна;
Чл.11. (1) Спрените от движение превозни средства трябва да бъдат паркирани в
гаражи, в дворната част на строителните парцели и имоти за индивидуално ползване,
както и в обособените за тази цел обществени паркинги.
Чл.12. (1) Длъжностни лица, определени от Кмета на общината, със съдействието
на полицията, установяват собствениците на превозните средства, паркирани в
нарушение на чл.11 (1) и независимо от наложеното им административно наказание,
връчват предписание за преместване на превозното средство в 14-дневен срок.
(2) При неизпълнение на предписанието, въз основа на констативен акт,
длъжностните лица по предходната алинея издават заповед за вдигане на превозното
средство.
(3) Заповедта на длъжностните лица по ал. 1 се изпълнява от специализираните
предприятия и служби за сметка на собственика.
(4) Предходните алинеи се прилагат и когато собственикът е неизвестен, или
макар известен не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по
други обективни причини. В тези случаи към констативния акт се прилага служебна
записка и /или/ други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации
по издирването на собственика.
Чл. 13 (1) Пътните превозни средства с животинска тяга се допускат до движение
по пътищата, отворени за обществено ползване на територията на община Каспичан,
след като бъдат регистрирани.
(2) Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в общинска
администрация Каспичан в срок от 30/тридесет/ дни от придобиването им;
(3) Регистрацията се извършва въз основа на писмено искане, подадено от
собственика до кмета на населеното място или кметския наместник, срещу заплатена
такса по Наредба за такси и цени на услуги;
(4) Всеки кмет или кметски наместник води регистър на ППС с животинска
тяга, като вписва данните за собственика в регистъра;
(5) На собственика на регистрираното пътно превозно средство с животинска
тяга се издава регистрационен талон, който се носи задължително и регистрационна
табела по образец
(6) ППС с животинска тяга, следва да:
1. да са боядисани в жълт цвят а животните да имат отпред върху
амуницията по един жълт светлоотразител и два червени светлоотразителя
разположени симетрично по надлъжната ос;
2. на всеки от страничните капаци на каруцата да се поставят по три броя
жълти или бели светлоотразители с диаметър над 50 мм, разположени симетрично
по дължина;
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3. при движение през нощта и при намалена видимост да се поставя отзад в
ляво светещо тяло, излъчващо жълта или бяла, добре различима светлина;
4. водачът и пътниците на ППС теглено от животинска тяга задължително носят
светлоотразителни жилетки;
5. водачите на превозни средства с животинска тяга трябва непрекъснато да
направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да
не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.
6. водачите на превозни средства с животинска тяга са длъжни да почистят или
измият колелата от кал с цел избягване на замърсяването на пътната и уличната
настилка.
(7) ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Движението в населените места на нерегистрирани превозни средства с
животинска тяга без престилки за животните.
2. Движението на превозни средства с животинска тяга управлявани от лице,
което е на възраст под 14 години.
3. Движението на превозни средства с животинска тяга по общинските полски и
горски пътища от 20,00 до 6,00 часа през зимния и от 22,00 до 6,00 часа през летния
период.
ЧЛ.14 (1) За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено
ползване, всеки велосипед трябва да има изправни:
1. спирачки;
2. звънец и да няма друг звуков сигнал;
3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред
и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на
червена светлина отзад;
4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани
на колелата.
ЧЛ.15 Водачът на велосипед е длъжен:
1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените
места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;
2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.
ЧЛ.16 На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено:
1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;
2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да
освобождава педалите, с които контролира превозното средство;
3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или
да се държи за него;
4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на
превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за
пешеходци; тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.
Р А З Д Е Л III
СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКАТА
ДЕЙНОСТ
Чл. 17 (1) На видно място на фасадата /витрината/ на търговския обект се
поставя надпис на български език с вида и наименованието на обекта. На входа на
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обектите за търговия и услуги задължително се поставя надпис с информация за
фирмата и седалището на търговеца, работното време, името и фамилията на лицето,
отговорно за обекта.
Чл. 18 (1) Работното време на обектите за търговия и услуги се определя със
заповед на стопанисващия обекта, като се спазват изискванията за осигуряване на
тишината и спокойствието на гражданите. Заповедта за определяне на работното време
се издава при започване на дейността на обекта и заверено,за вярност копие от нея се
представя в Община в 30 дневен срок от издаването й.
Чл. 19 (1) Работното време на заведенията за хранене и развлечения с клиенти се
определя със заповед на стопанисващия обекта. Заповедта за определяне на работното
време се издава при започване на дейността на обекта и заверено за вярност копие от
нея се представя в Община в 30 дневен срок от издаването й.
(2) При определяне на работното време на заведенията за хранене и развлечения
с клиенти се спазват следните изисквания:
1. През зимния период от 1 ноември до 31 март в рамките от 6.00 до 23.00, като
след 22.00 часа в обекта не може да се ползват озвучителна техника, усилвателни
уредби или оркестър;
2. През летния период от 1 април до 31 октомври в рамките от 6.00 до 24.00, като
след 23.00 часа в обекта не може да се ползват озвучителна техника, усилвателни
уредби или оркестър;
3. Обслужването и присъствието на клиенти на маси, разположени на открити
терени към заведенията за хранене и развлечения, независимо от собствеността им, да
бъде целогодишно в рамките от 07.00 до 24.00 часа. По изключение се допуска
обслужване на маси в заведения за хранене и развлечения, разположени на открити
площи от периода 01.04 до 31.10 за заведения, получили разрешения за удължено
работно време в рамките на същото. След изтичане на това работно време се
прекратява всякаква дейност по почистване, зареждане или преместване на инвентара.
В този случай се разрешава озвучаването на обекта до 23.00 часа.
(3) Разпоредбите на ал. 2, т. 1 и т. 2 не се отнасят за заведения с нощен режим на
работа, категоризирани като такива по Закона за туризма.
(4) Забранява се използването на озвучителни тела пред заведенията за
хранене и развлечения, смущаващи спокойствието на гражданите:
1. пред и под жилищни сгради, в сгради със смесено предназначение, в часовия
интервал през зимния период от 1 ноември до 31 март в рамките от 6.00 до 23.00 и през
летния период от 1 април до 31 октомври в рамките от 6.00 до 24.00.
2. за обекти, находящи се в сгради, използвани за нежилищни дейности - в
интервал от през зимния период от 1 ноември до 31 март в рамките от 6.00 до 23.00 и
през летния период от 1 април до 31 октомври в рамките от 6.00 до 24.00.
Чл. 20 (1) С удължено работно време по изключение могат да работят заведения
за хранене и развлечения, които не се помещават или не се допират до жилищни сгради
и не са на открити площадки в близост до жилищни сгради и общежития.
(2) За получилите удължено работно време, ограниченията на чл. 19, ал.2, т.1 и
т.2 не се отнасят.
(3) За издаването на заповед за удължено работно време, стопанисващият обекта
търговец представя в Община Каспичан следните документи:
1. Заявление по образец за издаване от кмета на Община Каспичан на заповед за
удължено работно време;
2. Писмено становище от РУ на МВР гр. Нови пазар за съответствие с
изискванията за спазване на обществения ред в обекта;
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3. Писмено становище на РЗИ - Шумен за съответствие на заведението със
установените хигиенни и шумови изисквания;
4. Писмено становище на РДПБЗН гр. Нови пазар за съответствие на
заведението с правилата и нормите за пожарна безопасност;
5. Правилник за вътрешния ред на обекта - с описани задължения на персонала,
план за предотвратяване на нарушения на обществения ред, противопожарната
безопастност, пропускателен режим и охрана на обекта;
6. Договор за физическа охрана на обекта и пропусквателeн режим.
(4) Удължено работно време не се разрешава за обекти, в които през последните
три месеца е констатирано по съответния ред нарушение на обществения ред по вина
на търговеца или персонала.
(5) Кметът на общината издава разрешително за удължено работно време със
срок до края на календарната година. Действието й се прекратява при неспазване на
удълженото работно време и/или съответно на нарушаване на обществения ред,
констатирани с акт на контролен орган, като в този случай кмета на общината издава
заповед, с която прекратява действието на заповедта за удължено работно време.
Основание за отказ за удължаване на работното време е липса на някой от документите
по ал.3 или несъответствие с нормите за опазване на обществения ред по ал.4. Нова
заповед за удължено работно време може да се издаде след изтичане на не по-малко от
три месеца.
(6) Забранява се работа с удължено работно време на търговски обекти без да
притежават заповед на кмета на Община за това.
(7) При провеждане на тържества работното време на заведенията за хранене и
развлечения по изключение може да бъде удължено след представяне на молба от
търговеца не по-късно от 7 дни преди датата на тържеството. Разрешението за
удължаване на работното време се дава ако в предходните три месеца в заведението не
са констатирани нарушения на обществения ред. За така даденото разрешение се
уведомява Районно управление град Нови пазар при Областна дирекция на МВР град
Шумен.
(8) В случаите по ал. 5 и ал. 7 търговецът, стопанисващ обекта заплаща такса
съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Каспичан.
Чл. 21 (1) Забранява се:
(2) Продажбата и консумацията в търговските обекти на алкохолни напитки,
както и продажбата на тютюн и тютюневи изделия на лица до 18 годишна възраст и
допускането им в зали за хазартни игри. Както и всякакви видове енергийни и
енергизиращи напитки, съдържащи кофеин, d-глюкоронолактон, и таурин, влияещи на
нервната система, и на мозъчната дейност.
(3) Продажбата и разпространението на печатни издания, видеокасети,
фотоматериали и други стоки с порнографско съдържание на лица до 18 годишна
възраст.
(4) Допускането, сервирането или продажбата на алкохол в търговските обекти
на клиенти в явно нетрезво състояние.
(5) Извършването на търговска дейност на открито чрез използването на
подръчни съоръжения - градински пейки, кашони, касети и други, от превозни средства
по улиците, тротоарите и паркингите, без разрешение от Общината.
(6) Употребата на алкохолни напитки и бира по всяко време на денонощието на
открито по улици, тротоари, площади, паркове и градини, междублокови пространства,
дворовете на училища, детски ясли и градини, детски площадки и на други открити
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обществени места, с изключение на случаите на организирани и разрешени по законния
ред чествания, събори и други организирани прояви.
(7) Поставянето на подвижни маси и сергии по улици, кръстовища и тротоари,
както и под заслоните на автобусните спирки, подлези и други, без разрешение от
Община Каспичан.
(8) Поставянето на слънцезащитни съоръжения и устройства към търговските
обекти, нарушаващи целостта на декоративната и тротоарна настилка.
(9) Нарушаването на обществения ред и спокойствието на гражданите в
обектите за търговия и услуги, около входовете на обектите или на прилежащите им
паркинги и терени от техни служители или клиенти.
Чл. 22 (1) Родителите, настойниците, попечителите или други лица, които
полагат грижи за дете, да го придружават на обществени места след 20.00 часа, ако
детето не е навършило 14-годишна възраст, и съответно след 22.00 часа, ако детето е
навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18- години.
(2) Ако родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат
грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно
дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00 часа, ако
детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18 години.
(3) Родителите на непълнолетни осъществяват засилен контрол при спазване на
вечерен чaс по ал.1 и 2.
(4) Забранява се на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да
пребивават на обществени места след 22.00 часа, освен когато са придружени от
родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно
основание или пълнолетно дееспособно лице, снабдено с писмен документ за изразено
съгласие от родител, попечител, настойник и лица, полагащи грижи за непълнолетни на
друго правно основание.
(5) Забранява се продажбата, сервирането и консумацията на тютюнови изделия
и алкохолни напитки на лица под 18 годишна възраст в развлекателни заведения,
търговски обекти, паркове и други обществени места.
Чл. 23 (1) Забранява се:
1. тютюнопушенето в закрити обществени места
2. тютюнопушенето в следните открити обществени места:
2.1 прилежащите терени и тротоари на детски ясли, детски градини, училища,
места, които са предназначени за деца и детски занимания;
2.2 площадки за игра;
2.3 площадки на които се организират мероприятия за деца и ученици;
2.4 спортни обекти, и по време на спортни и културни мероприятия.
Чл.24 Забранява се продажбата на цветя, сувенири, плодове, зеленчуци,
извършване на услуги извън определените за целта места от Общинска администрация
и кметствата.
Чл.25 Забранява се просията и извършването на продажби на вещи по домовете
на гражданите и в административните сгради на територията на общината.
Чл.26 Забранява се въвеждането на животни в магазинната мрежа, с
изключение на кучета водачи на слепи хора.
Чл.27 Забранява се оставянето на стоки и амбалаж на тротоарите пред
магазините.
Чл.28 За изнасянето на маси, столове и колички пред заведенията и магазините
за продажба на напитки и други асортименти, предварително се взема разрешение от

9

Кмета на Община Каспичан и се заплаща такса съгласно Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община.
Чл.29 Рекламни табели и други материали с рекламна цел могат да се поставят
по тротоарите, стените, билбордове, в зелените площи и на други места. Съгласно
Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на
Община Каспичан.
Чл.30 Разрешава се спиране на МПС на забранените места за извършване на
товаро – разтоварна дейност за зареждане на търговските обекти. За целта се издава
разрешение от Кмета на общината и се заплаща годишна такса, съгласно Наредбата на
Общински съвет – Каспичан за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Каспичан.
РАЗДЕЛ II
ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
Чл. 31 (1) За поддържането на приветлив вид на населените места е необходимо
редовно почистване (метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки по
стрехите на сградите, косене на тревните площи, окопаване около дърветата и цветните
лехи) на улиците, площадите, парковете, в т.ч. гробищния парк, зелените площи, дворовете,
вътрешно-кварталните пространства, общите части на сградите - етажна собственост,
производствените и обществени сгради, обекти за обществено хранене, местата край реки и
водни площи в терените за краткотраен отдих, търговките обекти, паркингите и др.
(2) Дейностите по предходната алинея се осигуряват от:
1. Ръководителите на учреждения, фирми, кооперации и обществени организации – за
имотите, които управляват и стопанисват, както и прилежащите им територии.
2. Председателите на управителните съвети на етажните собствености - по отношение
на общите части на сградите, предназначени за ползване от всички обитатели и
прилежащите територии.
3. Гражданите - по отношение на частните домове, сгради, постройки и съоръжения с
прилежащите им територии.
(3) Кметът на общината организира и контролира поддържането на чистотата и
почистването на пътната мрежа, общинска собственост.
Чл. 32 Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите и др.
подобни, прилежащите им тротоари и зелени площи, се осигурява от лицата, които ги
стопанисват и/или експлоатират.
Чл. 33 При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения,
търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични
търговци, физически лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажна собственост,
са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират своевременно и постоянно
почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред
жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно
движение и достъп до сградите.
Чл. 34 При почистване на сняг се забранява натрупването му:
1. върху тротоарите, без да се остави място за движение на пешеходците, както и в
обсега на автобусни спирки и пешеходни пътеки, и срещу входове на гаражи;
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2. върху решетките за оттичането на водата, пожарните хидранти и кранове;
3. до стволовете на дърветата, ако снегът е обработен с препарати
Чл. 35 С цел опазване и поддържане на чистотата на населените места в общината на
гражданите се забранява:
1. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок риск за
околната среда и човешкото здраве и на отпадъци, които биха могли да доведат до
увреждане на самите съдове, сметосъбиращата и сметоизвозващата техника, в т.ч.
медицински, едрогабаритни, строителни, растителни, лесно запалими, взривоопасни,
разяждащи, токсични и други;
2. Транспортирането на строителни и производствени отпадъци и суровини, земни
маси и строителни почви и др., без транспортните средства да бъдат оборудвани с покрития
- брезенти, мрежи и с почистена ходова част;
3. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други грозящи предмети над
нивото на парапета;
4. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако са здраво
закрепени;
5. Измиването на балконите и терасите с течаща вода в жилищните блокове, освен в
часовете определени с правилник на вътрешния ред на етажната собственост;
6. Изтърсването и изтупването от балконите, терасите и прозорците, освен на местата и
през времето, определено с правилник на вътрешния ред на етажната собственост;
7. Изхвърлянето на отпадъци през прозорците и балконите;
8. Отвеждането на дим през прозорците, витрините и стените;
9. Изхвърляне на пръст, строителни отпадъци и други материали на места, извън
предназначените за това;
10. Миенето на автомобили по улиците и междублоковите пространства на територията
на населените места, с миещи и друг вид препарати.
11. Складирането на дърва, строителни и други материали за повече от 7 дни;
12. Приготвянето на варови, циментови и други разтвори по тротоарите, уличните
платна и зелени площи;
13. Складирането на дърва, строителни и други материали, приготвянето на варови,
циментови и други разтвори върху детски площадки;
14. Изхвърлянето на угарки от цигари, найлонови торбички, бутилки, употребени
билети, люспи от семки, черупки от ядки и всякакви други отпадъци по улиците,
площадите, тревните площи, междублоковите пространства и други обществени места;
15. Натрупването на оборска тор и други отпадъци на обществени места, по улични
платна, речни корита, дерета, граници между имоти и домове и всички комуникации,
свързващи отделните места.
16. Изхвърлянето на производствени отпадъци в контейнери за битови отпадъци.
Същите да се третират съгласно Закона за управление на отпадъците.

Р А З Д Е Л IV
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 36 За опазване на околната среда, Община Каспичан извършва следните дейности:
1. Осъществява контрол на проблемни производства и обекти, потенциални
замърсители на околната среда, съвместно със специализираните държавни органи;
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2. Предприема мерки и действия за опазване на защитените територии, флората и
фауната;
3. Провежда образователни и информационни кампании с нестопански организации и
обществеността по проблемите, свързани с опазване на околната среда.
Чл. 37 В общинските озеленени площи, детски площадки, училищните дворове и
парковете, се забранява:
1. Нанасяне на повреди върху храстите и дърветата и изсичането им;
2. Късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветни фигури;
3. Нерегламентирано косене на тревни площи;
4. Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини и зелени площи,
освен в определените за целта съдове;
5. Насипване на осолен сняг и химикали в тревните масиви и около стъблата на храсти
и дървета.
6. Горенето на стърнища и други зелени площи за унищожаване на растителността при
обработка на земите, независимо от собствеността им.
7. Чупенето на клони за бране на липов цвят, диви кестени, плодове, семена и други
подобни.
8. Събирането на кестени, орехи, липов цвят и лечебни растения без разрешение от
Общинска администрация – Каспичан.
Чл. 38 (1) Отсичането и/или окастрянето на дървесна и храстова растителност се
извършва с разрешение на кмета на общината по писмено искане.
(2) В личните дворове и имоти на гражданите без разрешение от Общинската
администрация не могат да се отсичат следните дървета: дъб, топола, липа, орех, кестен,
бреза, смърч и ясен.
Чл. 39 (1) Забранява се извършването на дейности от стопански и битов характер в
жилищни сгради и около тях, които предизвикват:
1. изхвърляне в канализационната система на отпадъчни води, замърсени с вредни
химически вещества в концентрации над допустимите норми, както и с петролни продукти
(бензин, нафта, мазут, котелно гориво и отработени машинни масла);
2. натрупване на производствени отпадъци, замърсяващи, грозящи и пречещи на
движението в жилищните сгради и около тях;
(2) Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други
водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им.
(3) Прането с перилни препарати в естествени водоизточници, язовири, крайпътни
чешми и други водни обекти.
(4) Отвеждането на отпадни води по улиците, тротоарите и вътрешно кварталните
пространства.
(5) Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, около
жилищните блокове, извън специално определените места за приготвяне на зимнина.
Чл. 40 В селищата и кварталите без канализация собствениците изграждат в дворовете
си септични ями, които отговарят на санитарните изисквания и ги поддържат в добър вид.
Чл. 41 (1) При констатиране на аварии в сградните канализации и дворните
канализационни мрежи, собствениците извършват своевременно необходимите ремонти.
(2) Забранява се ползването на питейна вода за напояване на градинки, земеделски и
дворни площи.
РАЗДЕЛ V
ОПАЗВАНЕ НА РЕДА И ЧИСТОТАТА В ЗОНИТЕ ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ
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Чл.42 (1) С цел опазване на земеделските земи и селскостопанската продукция
се забранява:
1. унищожаването на полски култури, трайни насаждения, пасища и мери на
общината, кооперациите, гражданите и фирмите;
2. неправомерно използване на земи, язовири, развъдници за риба, кариери и
стопански сгради;
3. повреждането на обществени чешми и кладенци;
4. отклоняването и замърсяването на водата от естествените водоизточници;
5. изхвърлянето на камъни, клони и други по пътищата и пътеките.
6. паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със суха
трева и други растения.
7. третирането на стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи с
химически препарати без разрешение от Кмета или упълномощен със заповед от Кмета
служител на Общинска администрация;
8. преминаването през чужди земи, засадени със селскостопански култури,
трайни и цветни насаждения, освен на установено право на преминаване. Собственик
или ползвател на селскостопанска земя, която няма изход на обществен път, може да
поиска учредяване на правото на преминаване през съседните имоти по
законоустановения ред;
9. ползването или присвояването на общинска и частна земеделска земя без
законно основание;
10. прокарване на инсталация, съоражения и пътища през общински и други
селскостопански имоти, гори, кории, озеленени площи и декоративна растителност без
да има разрешение от законоустановените органи.
РАЗДЕЛ
VI
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 43 (1) Кметът на Община Каспичан организира контрола по спазването на
наредбата.
(2) Административно - наказателното производство се осъществява по реда на
Административно процесуалния кодекс;
(3) Нарушения на наредбата се установяват с актове, издадени от:
1. длъжностни лица от общинска администрация, определени със заповед на
Кмета на Община Каспичан;
2. кметовете на кметства и кметските наместници;
3. служителите на Районно управление на МВР - Нови пазар.
(4) Въз основа на съставените актове за установяване на административни
нарушения Кметът на Община Каспичан или упълномощен от него заместник-кмет
издава наказателни постановления;
Чл. 44. (1) Размерът на глобата се определя от наказващия орган, съгласно
разпоредбите на чл. 22 от ЗМСМА, с изключение на чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 9, ал. 1, т. 7 и
чл. 10, ал. 1, т. 3 от тази наредба.
(2) При извършване на нарушение по чл. 8, ал. 1, т. 2, глобата е в размер от 50 до
2500 лв.
(3) При извършване на нарушение по чл. 9, ал. 1, т. 7, глобата е в размер от 500 до
1000 лв., ако деянието не представлява престъпление по НК.
(4) При извършване на нарушение по чл. 10, ал. 1, т. 3, глобата е в размер на 200
лв.
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(5) Размера на наказанието за конкретно нарушение се определя при спазване на
настоящата наредба, а налаганите глоби и имуществени санкции се диференцират
според тежестта на нарушението, като:
- „повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в
сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено
същото по вид нарушение;
- „системно” е извършването на три или повече нарушения в продължение
на две години;
- „маловажен случай” е този, при който извършеното административно
нарушение с оглед липсата или незначителността на вредните последици
или наличие на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска
степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи на
административни нарушения от съответния вид;
(6) При констатиране на нарушение могат да се съставят предписания с
определяне на срок за отстраняването му. При неизпълнение на предписанието в
определения срок, на нарушителя се съставя акт за установяване на административно
нарушение в съответствие с правилата на тази наредба.
(7) При заплащане на глобата или санкцията в 14 /четиринадесет/ дневен срок от
съобщаване на Наказателното постановление се дължи 70 на сто от нейния размер.
(8) При констатиране на престъпление актовете се изпращат в Районна
прокуратура Нови пазар.
Чл. 45 (1) Административно - наказателно отговорни са и непълнолетните лица,
когато са били в състояние да разбират свойството и значението на извършеното и да
ръководят постъпките си;
(2) За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни и поставени под пълно
или ограничено запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или
настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им.
(3) За маловажни случаи на административни нарушения извършени от
непълнолетни, наказващите органи изпращат съответните актове на местните комисии
за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за
налагане на мерки от възпитателен характер.
(4) За нарушения, извършени при осъществяване на дейности от търговски
дружества, учреждения, заведения и организации, административно-наказателна
отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и
ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и
отменя Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Каспичан,
приета с Решение № 219 по Протокол № 12/02.08.2012 г. от Общински съвет Каспичан;
§ 2 Образуваните до влизане в сила на настоящата наредба и неприключили
административно-наказателни производства се довършват по реда, по който са
образувани и административните наказания се налагат по отменената Наредба за
опазване и поддържане на обществения ред в Община Каспичан.
§ 3 Настоящата Наредба за опазване и поддържане на обществения ред в
Община Каспичан е приета с Решение № 610 по Протокол №50/20.12.2018г. от
Общински съвет Каспичан
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