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НАРЕДБА
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В
ОБЩИНА КАСПИЧАН
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
НАСТОЯЩАТА НАРЕДБА ОПРЕДЕЛЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ТЪРГОВСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, РЕДА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЧИСТОТАТА ПО УЛИЦИТЕ,
ПЛОЩАДИТЕ, ПАРКОВЕТЕ В ОБЩИНАТА, КАКТО И В ЗОНИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ ОКОЛО
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И В ЗЕМЛИЩАТА ИМ.
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБАТА Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ЖИВЕЕЩИТЕ И ПРЕБИВАВАЩИТЕ
ПОСТОЯННО ИЛИ ВРЕМЕННО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ГРАЖДАНИ, НА
РЕГИСТРИРАНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЪС СЕДАЛИЩЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
КАСПИЧАН И НА ДЪРЖАВНИТЕ И МЕСТНИ СТРУКТУРИ НА УПРАВЛЕНИЕ.
НАРЕДБАТА УРЕЖДА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, КМЕТОВЕТЕ НА
КМЕТСТВА И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО И, РЕДА ЗА КОНСТАТИРАНЕ НА
НАРУШЕНИЯТА И НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ.
НАРЕДБАТА УРЕЖДА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ОПАЗВАНЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА – ЧАСТНА, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА И ДЪРЖАВНА

РАЗДЕЛ I
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ И ОПАЗВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СОБСТВЕНОСТТА
Чл.1. (1) ЗАБРАНЯВА СЕ:
1.Вдигането на шум за времето от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч /през летния период след
23.00 часа/ до 06.00 часа чрез:
1.1 говоренето на висок тон, шумно свирене на оркестри и шумното озвучаване с усилвателни
уредби в заведения, в жилищните блокове и в близост до тях, по улици и площади;
1.2 товарене, разтоварване и продължително форсиране на превозни средства, както и шумното
им управление и ремонтиране;
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.
2.1 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.
1

2.2 при провеждане на манифестации, митинги, шествия и подобен вид мероприятия на открито
организаторите са длъжни:
2.2.1. да уведомят писменно Кмета на общината най – малко 48 часа преди началото им, като
посочат организатора, целта, мястото и времето на събитието, и след като получат разрешение имат
право да разгласяват обявата;
2.2.2. да не допуска нарушаване правата и свободите на гражданите;
2.2.3. да осигурява спазването на обществения ред;
2.2.4. да осигурява опазването на частното и обществено имущество;
2.2.5. да не допуска замърсяване на мястото и по маршрута на провежданото мероприятие;
2.2.6. да не допуска повреждането на тревни площи и друга растителност;
2.2.7. да осигури охрана на участващите и публиката срещу използване на взривоопасни,
огнеопасни и задимяващи средства, както и внасянето на предмети, създаващи опасност за зравето и
живота на гражданите, като вериги, боксове, палки и др. подобни
2.2.8. да не допуска внасянето и употребата на алкохолни напитки, както и на лица в нетрезво
състояние.
(2) При констатиране на нарушения на забраните по чл. 1, ал. 1 точки 1 и 2.1 нарушителите се
наказват с глоба в размер от 50 до 300 лева.
Чл. 2. (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
(2) /Изм. с Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г1./ За нарушения по предходната
алинея , с изключение на т.2 нарушителите, се наказват с глоба от 20 до 200 лева, а при повторно
нарушение се налага глоба в размер на 300 лева.
(3) / Нова-приета с Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г. /За нарушения по алинея
1, т. 2, нарушителите се наказват с глоба от 500 до 2500 лева.
Чл. 3. (1) ЗАБРАНЯВА СЕ:
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Предишна редакция на чл.2,ал.2 : За нарушения по предходната алинея , нарушителите, се наказват с глоба от 20
до 200 лева, а при повторно нарушение се налага глоба в размер на 300 лева.
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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 и нощуването по пейки,
в паркове, градини, автоспирки, ж.п. гари и други обществени места на територията на Община
Каспичан без предварително разрешение от Кмета на общината, като за целта се прави искане от
заинтересованите лица.
4. Повреждането, оскверняването и качването по обекти на културата, изкуството и
историческото наследство.
5. 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.
6. Оскверняването на гробове и надгробни паметници.
7. Производствени дейности, складова и шумна търговска дейност в жилищните сгради се
разрешават само след писмено съгласие на съседите. Разрешението се издава от отдел “ТСУ”
Дирекция «Специализирана администрация» при Община Каспичан, след съгласуване с кмета на
населеното място.
8. Складирането на битови отпадъци и предмети в общите части на жилищните сгради /тавани,
подпокривни пространства, мазета, шахти и др./, които се подържат свободни и проходими.
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. Поставянето на сандъци, сакции или други предмети по прозорци, балкони и тераси, които
не са добре закрепени и представляват опасност за преминаващите граждани.
11. Монтирането на простори за пране извън рамките на балкони и тераси към улиците.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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;
16. Разместване без разрешение от общинска администрация на съоръженията в детските и
ученическите спортни площадки, както и тяхното повреждане и унищожаване.
17. Повреждането, затрупването и разрушаването на обществените чешми, извори, помпи и
съоръжения към тях, намиращи се на територията на Община Каспичан.
18. Повреждане или унищожаване на друго общинско имущество като контейнери,
декоративни саксии, витрини, огради и др.
(2) За нарушения по предходната алинея нарушителите се наказват с глоба от 50 до 300 лева, а
при повторно нарушение се налага глоба в размер на 500 лева. За нарушения на чл. 3, ал. 1, т. 6 се
налагат глоби от 500 до 1000 лева, ако деянието не представлява престъпление по НК.
Чл.4. (1) ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Преместването и увреждането на пътната 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.
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3. /Изм. - Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г.2/ Паркирането на МПС на местата
обозначени за инвалиди.
3а. /Нова - приета с Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г /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.
4. Паркирането и престоя на моторни превозни средства около съдовете за смет по начин
възпрепятстващ сметосъбирането.
5. Паркирането и преминаването на МПС по алеите и площадите, както и по тротоарите
съгласно ЗДП.
6. Домуването, паркирането на товарни автомобили, автобуси, автовози, трактори и ремакета
за товарни автомобили и селскостопанска техника – освен на определените за това места.
7. Изоставянето на спрени от движение, бракувани и катастрофирали превозни средства по
тротоарите, улиците и зелените площи.
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;
(2) /Изм. с Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г3/ За нарушения по предходната
алинея, с изключение на т. 3, нарушителите се наказват с глоба в размер от 20 до 200 лева.
(3) /Нова-приета с Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г/ За нарушения по алинея
1, т. 3, нарушителите се наказват с глоба в размер на 200 лева.
Чл.5. (1) /Изм. с Решение № 264 по Протокол № 15/30.10.2012г./ 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.
1.1 Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в общинска администрация
Каспичан в срок до 31.03.2013г. новопридобитите ППС с животинска тяга се регистрират в срок от
30/тридесет/ дни от придобиването им;
1.2 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;
1.3 Всеки кмет или кметски наместник води регистър на ППС с животинска тяга, като вписва
данните за собственика в регистъра;
1.4. На собственика на регистрираното пътно превозно средство с животинска тяга се издава
регистрационен талон, който се носи задължително и регистрационна табела по образец
2. каруците 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;
3. 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;
4. при движение през нощта и при намалена видимост да се поставя отзад в ляво светещо
тяло, излъчващо жълта или бяла, добре различима светлина;
5. водачът и пътниците на ППС теглено от животинска тяга задължително носят
светлоотразителни жилетки;
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Предишна редакция на чл.4.ал.1.т.3 :Паркирането на МПС на местата обозначени за инвалиди, 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.
3

Предишна редакция на чл.4,ал.2 : За нарушения

по предходната алинея,нарушителите се наказват с

глоба в размер от 20 до 200 лева.
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6. 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.
7. 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.
(2) 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.
(3) За нарушения по предходната алинея нарушителите се наказват с глоба в размер от 20 до 200
лева.
Чл.6. (1) /Изм.- с Решение № 264 по Протокол № 15/30.10.2012г./ ЗАБРАНЯВА СЕ:
1.Забранява се кормуването на велосипеди в пешеходната зона
2. Движението на велосипедисти с неизправни велосипеди съгласно ЗДвП.
3. Забранява движението на велосипедисти се през ноща или при намалена видимост без
светлоотразителни жилетки.
4. Забранява се убиването на пойни и други полезни птици, кучета и котки в населените места.
(2) За нарушения по предходната алинея нарушителите се наказват с глоба в размер от 20 до 300
лева.
Чл.7. (1) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за
дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна
възраст. Ако родителите, попечителите или другите 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 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
(2) Родителите на непълнолетни осъществяват засилен контрол при спазване на вечерния час
по ал. 1.
(3) /Изм. с Решение № 319 по Протокол № 22/21.12.2016г4/ За нарушения на разпоредбата на
чл. 7, ал. 1 нарушителите се наказват с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при
повторно нарушение с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.
Чл.8.(1) В населените места могат да се отглеждат кучета при спазване на санитаро ветеринарните норми, след задължително регистриране в общинска администрация и извършване на
всички имунно - профилактични мероприятия от официален ветеринарен лекар на Община Каспичан и
след заплащане на дължимата такса. Забранява се храненето и приютяването на скитащи и бездомни
кучета, които не са минали през ветеринарно санитарен контрол.
(2) Не се разрешава извеждането на кучета на обществени места – улици, площади, градини и
паркове без повод, а за служебните стражеви и злонравните - без намордник и свободното им пускане.
(3) /Изм. с Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г5/ За нарушения по предходната
алинея, нарушителите се наказват с глоба в размер на 100 лв.
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Предишна редакция на чл.7,ал.3 :За нарушения по предходната алинея нарушителите се наказват с глоба в
размер от 20 до 200 лева.
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Предишна редакция на чл.8,ал.3 :За нарушения по предходната алинея нарушителите се наказват с глоба в
размер от 20 до 300 лева.
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РАЗДЕЛ II
ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ПРИВЕТЛИВИЯ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
Чл.9. (1) Община Каспичан или фирмата по чистотата са задължени да осигурят необходимия
брой съдове за твърди битови отпадъци за всички жилищни сгради, съобразно броя на живеещите в
тях.
(2) Забранява се преместването на контейнерите за разделно сметосъбиране и за битови
отпадъци от местата определени от Общинска администрация.
Чл.10. (1) ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Хвърлянето на угарки, клечки кибрит, запалки и други пожароопасни отпадъци извън
определените за целта места;
2. Изхвърляне на жарава в кофите и контейнерите за смет;
3. Изхвърлянето и натрупването на растителни отпадъции и отпадъци от селскостопанска
дейност, оборска тор, трупове на животни и птици в съдовете за битови отпадъци, около тях и на
местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници между имоти, речни корита
и дерета.
4. Изхвърляне на битови отпадъци и отпадъци от стопанска дейност в кошчетата за смет по
тротоарите, пешеходните и зелените площи;
5. Изхвърлянето и разпиляването на отпадъци извън контейнерите за смет;
6. Ровенето и изнасянето на отпадъци от контейнерите за смет;
7. Изхвърлянето на отпадъци от балкони и прозорци на сградите;
8. Замърсяването на чешми, извори, помпи и съоръжения към тях, намиращи се на територията
на общината, както и на открити и закрити канали за напояване;
9. Замърсяването на паметници и други културни и декоративни орнаменти, фасадите на сгради
и други обществени обекти;
10. Излизането на улични платна, общински и републикански пътища на ППС с непочистена
ходова част от строителни, промишлени и селскостопански обекти;
11. Използването на неизправни локални парокотелни инсталации, които поради неправилен
режим на горене замърсяват силно въздуха, отделяйки голямо количество сажди и дим;
12. Миенето и ремонта на автомобили по обществените чешми, улиците и междублоковите
пространства на територията на населените места със замърсяващи агресивни химически препарати,
както и изхвърлянето на изгорели масла и акумулаторни батерии;
13. Използването на части от тротоари, свободни обществени площи, части от уличните платна
и околоблоковите пространства за строителни площадки и складиране на отоплителни материали и
други за повече от 20 дни, като след прибирането им местата се почистват от съответния собственик
или наемател. След изтичане на определения срок се заплаща наем в размер на 1,50 лева на кв.м. на
ден. Срокът започва да тече след констатиране на нарушението;
14. Извозването на земна маса, строителни материали, отпадъци и други насипни товари в
неуплатнени и претоварени превозни средства;
15. В селищата и кварталите без канализация стопаните изграждат в дворовете си септични ями
и тоалетни, които отговарят на санитарните изисквания и ги поддържат в добър вид;
16. Забранява се използването на детски съоръжения в детските градини от лица над 12 години;
17. Забранява се увреждането или унищожаването на обществено имущество;
18. Забранява се паленето на огън по уличните платна, площадите, тротоарите, зелените площи.
По изключение това се разрешава по време на ритуалните празници и случаи на потребна
необходимост с нарочна Заповед на Кмета на общината. В тези случаи местата се почистват след
приключване на дейността;
(2) Гражданите на Община Каспичан се задължават да поддържат в приличен вид сградите и
дворовете, в които живеят, както и почистването и естетичното поддържане на площите около
жилищните сгради, а именно и тротоарните си пространства целогодишно.
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(3) 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.
(4) 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 площадки в района на обектите, както и премахване на ледените висулки от покривите на
сградите, за осигуряване на нормален работен процес и безопасно движение.
(5) При почистване на сняг се забранява:
1. натрупването му върху тротоарите, без да се осигури достатъчно място за движение на
пешеходците, като и на автобусните спирки;
2. складиране на сняг, обработен със сол около стволовете на дърветата.
(6) За заемането на тротоарите и уличните платна за строителни площадки предварително се
взема разрешение от Отдел “ТСУ” при Общинска администрация и се заплаща такса. Извършващите
строителство на територията на Общината могат да разкопават улиците, тревните площи и градинките
във връзка с прекарването на водопроводи, канали, кабели и други инсталации само след
предварително разрешение от Отдел “ТСУ” при Общинската администрация;
(7) /Изм.- с Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г 6/ Възложителят и изпълнителят по
договор за строителство са длъжни да отстраняват нанесените повреди на тротоарните и улични
настилки, електрическите стълбове и в зелените площи при разрешени от общинската администрация
прокопавания в срок до 10 работни дни. При доказана необходимост срокът се удължава до 30 дни - с
разрешение на отдел «ТСУ».
(8) Инвеститорите на строителство на територията на общината са длъжни:
1. да ограждат строителните обекти и площадки с предпазни пана, строителни мрежи и
други предпазни средства и при необходимост да осигуряват временни пътища и подходи,
съгласно изискванията на Общинска администрация;
2. при лоша видимост да поставят осветителни тела;
3. да организират строителната работа така, че да не повреждат тротоарите и уличните
платна;
4. при извършване на изкопни работи гумите на автомобилите се измиват или почистват с
цел избягване на замърсяването на пътната и уличната настилка;
5. периодично да почистват сроителната площадка от отпадъци, а след завършване на
строителството на обекта, да почистят терена в срок от 30 дни;
6. да поставят на видно място табелки с инвеститорите, техническите ръководители на
обекта и номера на строителното разрешително;
7. да монтират предпазни рампи, парапети и проходи върху тротоарите с цел
безпрепятствено преминаване на пешеходците покрай строежите, строителните площадки и др.
(9) Строителните отпадъци и земни маси се извозват и депонират само в определените за това
места.
(10) Отговорност за допускане създаването на нерегламентирани сметища на територия на
общината носи съответния кмет на кметство или кметски наместник.
(11) За нарушения по ал. 5, 6 и 7 физическите лица се наказват с глоба в размер от 20 до 200
лева, а юридическите се наказват с глоба в размер от 200 до 1000 лева
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Предишна редакция на чл.10,ал.7 :Възложителят и изпълнителят по договор за строителство са длъжни да
отстраняват нанесените повреди на тротоарните и улични настилки, електрическите стълбове и в зелените площи при
разрешени от общинската администрация прокопавания в срок до 10 работни дни. При доказана необходимост срокът се
удължава до 30 дни - с разрешение на отдел «ТСУ». При издаване на разрешението за прокопаване, заинтересованите
лица внасят депозит, отговарящ на стойностната сметка за възстановителните работи на обекта. Същият се връща при
изпълнение на обекта с необходимото качество и срок. В тези случаи са задължителни гаранционните срокове, съгласно
Наредба № 2 за въвеждане на строежите в Република България. Депозитът не се връща при некачествени възстановителни
работи и при немотивирано удължен срок.
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Р А З Д Е Л ІІІ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ
Чл.11.(1) Забранява се отглеждането на животни и птици в жилищните зони на град
Каспичан, с изключение на декоративните, отглеждани с нетърговска цел и пчелни семейства
съгласно Закона за пчеларството.
(2) В населените места на територията на Община Каспичан домашни животни и птици могат
да се отглеждат при спазване на ветеринарно - санитарните и строителните норми.
(3) Забранява се свободното пускане, връзване и пашата на домашни животни и птици по
улиците, парковете, озелените и цветни площи, гробищните паркове, дворовете на учебните,
детските и здравни заведения, спортните площадки и стадионите, засетите земеделски земи и площи
с трайни насаждения във всички населени места.
(4) Забранява се извеждането и прибирането на дребен и едър добитък по централните улици
и площади и организирана паша без придружител, събирането на стада в границите на населените
места, освен определените от кметовете по населени места зони.
(5) Забранява се използването на тротоарите, уличните платна и зелените площи с цел
отглеждане на зеленчуци, животни, птици и др.
(6) Максималния брой на отглежданите животни се определя за всяка зона от населените места
/съгласно Решение № 16/102 от 24.09.1991г. на Варненски областен съвет/, както следва:
Град Каспичан и град Плиска
І зона „Ц” (централна част на гр. Каспичан) – 2 бр. прасета за угояване; 20 бр. птици; 2 бр.
кози майки или овце майки с приплодите им до шест месечна възраст; 10 бр. зайкини с приплодите
им; 1 бр. еднокопитно с приплодите му до едногодишна възраст; 2 бр. кучета или котки.
ІІ зона „А” (включва останалата градска част на Каспичан и град Плиска) – 3 бр. прасета за
угояване; 30 бр. птици; 5 бр. кози майки или овце майки с приплодите им до шест месечна възраст;
10 бр. зайкини с приплодите им; 1 бр. еднокопитно с приплодите му до едногодишна възраст;
1 бр. едро преживно животно с приплодите му до едногодишна възраст; 4 бр. кучета или котки.
За селата Златна нива, Върбяне, Кюлевча, Марково, Косово, Могила, Каспичан и кв.
Калугерица – 5 бр. прасета за угояване; 50 бр. птици; 10 бр. кози майки или овце майки с приплодите
им до шест месечна възраст; 10 бр. зайкини с приплодите им; 1 бр. еднокопитно с приплодите му до
едногодишна възраст; 3 бр. едри преживни животни с приплодите им до едногодишна възраст;
4 бр. кучета.
(7) Собствениците на животни осигуряват място за временно депониране на оборския тор в
собствено или съсобствено дворно място, по начин да не се надвишава допустимата концентрация на
вредни вещества във въздуха в съседен обитаем имот, съгласно нормите на действащото
законодателство. Допуска се оборския тор да се депонира за наторяване на собствена земеделска
земя.
(8) /Изм. - с Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г 7/ За нарушения по предходните
алинеи, с изключение на алинея 3 и алинея 4, нарушителите се наказват с глоба в размер от 50 до 500
лева.
(9) /Нова-приета с Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г/ За нарушения по алинея 3
и алинея 4 , нарушителите се наказват с глоба от 100 до 500 лева.
Чл. 12 (1) В ситуираните извън населените места лични стопанства се разрешава отглеждането
на животни при спазване на добра хигиена;
(2) Стопанските постройки трябва да са изградени съгласно изискванията на ЗУТ и съобразно
издадени от Община Каспичан строителни книжа;
(3) В стопанските помещения, където се извършва мокро почистване, задължително се
изграждат съоръжения за събиране, пречистване и отвеждане на отпадните води;
(4) Периодично, а при необходимост ежедневно кметовете по населени места упражняват
контрол относно дейностите по предходната алинея.
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Предишна редакция на чл.11, ал.8 : За нарушения по предходните алинеи,, нарушителите се наказват с глоба в
размер от 50 до 500 лева.
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(5) За нарушения по предходните алинеи нарушителите се наказват с глоба в размер от 50 до
200 лева.
Чл.13. (1) Пчелни семейства се отглеждат в урегулирани поземлени имоти, предвидени за
жилищно строителство, както и извън регулационните граници на населените места – върху
земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и
юридически лица при спазване на следните изисквания:
1.1. Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават
заявление за регистрация в кметството по местонахождението им, където се води регистър за
постоянните и временните пчелини;
1.2. Постоянните пчелини задължително са със ограда. Собственикът поставя на оградата
табелка с името си/наименование на фирмата/, адрес/седалище/, брой на пчелните семейства и
регистрационен номер на пчелина;
1.3. В населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м. от
границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м., ако входовете
не са с лице към границите на съседния имот; при наличие на плътна ограда, висока ограда, висока
над 2 м., или когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2 м. под нивото на пчелина,
пчелините може да се настаняват и до самата ограда;
(2) Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
2.1. разстояние, по-малко от 100 м. от административни сгради, училища, детски градини и
болнични заведения;
2.2. разстояние, по-малко от 10 км. в райони с регистрирани племенни пчелини за
производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
2.3. разстояние, по-малко от 5 км. в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за
производство на племенни пчелни майки;
2.4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
2.5. разстояние, по-малко от 500 м. от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни
вещества, термоелектроцентрали, екирисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски
фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства;
(3) За нарушения по предходните алинеи нарушителите се наказват с глоба в размер от 50 до
200 лева
РАЗДЕЛ IV
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Чл.14. Обектите за търговия и услуги в Община Каспичан следва да отговарят на всички
нормативни изисквания за дейността си.
(1) При вписване в информационния масив, физическите или юридическите лица, желаещи да
извършват търговска дейност на територията на Община Каспичан са длъжни в срок от 30 дни да
подадат Уведомление с приложени към него изискуеми документи. При липса на документ, описан в
Приложението се дава отсрочка от 7 /седем/ работни дни, от датата на изминалия 30 – дневен срок.
(2) За нарушение на чл. 13, ал. 1 се налага глоба от 90лв. – тройния размер на сумата за
регистрация на търговския обект на територията на Община Каспичан.
Чл.15. На входа на всички търговски обекти, заведения за хранене и развлечения на видно
място задължително следва да е поставена табелка с работното време, трите имена, адреса и телефона
на лицето извършващо дейността.
Чл.16. Упражняващите търговска дейност и услуги се задължават да съхраняват на видно
място в обекта всички документи, разрешаващи дейността им.
Чл.17. (1) Работното време на търговските обекти, заведения за хранене и обектите за услуги се
определя от лицето упражняващо дейността.
(2) Работното време следва да бъде съобразено с изискванията на настоящата Наредба, другите
нормативни актове, да е съгласувано с живущите наоколо и да не се създава шум или други
неудобства на гражданите, по-големи от обикновените.
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(3) Работното време в питейните заведения /барове, кафе – аперитиви, ресторанти, механи,
клубове и др./ , е както следва:
- от месец ноември до края на месец април до 23,00 часа;
- от месец май до края на месец октомври до 24,00 часа;
(4) Удължаване на работното време на тези заведения се разрешава със Заповед на Кмета на
общината.
(5) По време на национални празници, в предпочивен и в почивните дни работното време се
удължава с два часа.
Чл.18. На управителите и персонала на заведенията за обществено хранене и магазините се
забранява:
1. продажба на спиртни напитки и цигари на малолетни и непълнолетни лица;
2. сервирането на спиртни напитки на малолетни и непълнолетни и лица във видимо
нетрезво състояние във всички заведения.
Чл.19. /Изм. с Решение № 319 по Протокол № 22/21.12.2016г.8/ (1)Забранява се достъпа на
малолетно и непълнолетно дете без родители, попечители или други лица, които полагат грижи за
него и са длъжни да го придружават на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило
14 год. възраст, съответно след 22.00ч., ако детето не е навършило 18 год. възраст.
(2)Ако родителите, 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 ч., ако детето е навършило 14 год. възраст, но не е навършило 18
год. възраст.
Чл.20. Забранява се продажбата на цветя, сувенири, плодове, зеленчуци, извършване на
услуги извън определените за целта места от Общинска администрация и кметствата.
Чл.21. Забранява се просията и извършването на продажби на вещи по домовете на
гражданите и в административните сгради на територията на общината.
Чл.22. Забранява се въвеждането на животни в магазинната мрежа.
Чл.23. Забранява се оставянето на стоки и амбалаж на тротоарите пред магазините.
Чл.24. За изнасянето на маси, столове и колички пред заведенията и магазините за продажба на
напитки и други асортименти, предварително се взема разрешение от Общинска администрация и се
заплаща съответна такса.
Чл.25. Рекламни табели и други материали с рекламна цел могат да се поставят по тротоарите,
стените, билбордове, в зелените площи и на други места, само след разрешение от Отдел “ТСУ” на
Общинската администрация.
Чл.26 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 от 20,00 лева.
Чл.27. /Изм. с Решение № 319 по Протокол № 22/21.12.2016г9./ За нарушение по
предходните членове се налага глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно
нарушение с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

РАЗДЕЛ

V
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Предишна редакция на чл.19 :Забранява се достъпа на малолетни и непълнолетни без родител или
упълномощено от родителя пълнолетно дееспособно лице в питейни заведения, барове и дискотеки след 20,00 часа на
деца до 14 годишна възраст и след 22,00 часа на деца от 14 до 18 години.
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Предишна редакция на чл.27 :За нарушения по предходните членове се налага глоба от 20 до 200 лева.
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ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ, РАСТИТЕЛНОСТТА И
СЪОРАЖЕНИЯТА В ТЯХ
Чл.28. (1) В градините, парковете и вътрешните квартални градинки се забранява:
1.1. късането на цветя;
1.2. засаждането на дървета до съседна регулационна граница на по-малко разстояние от 3
метра за високите дървета, 1,5 метра за средните и 1 метър за ниските. Собственикът може да иска
разрешение от Кмета на Общината да бъдат отсечени клоните на дърветата, които се простират над
неговия имот и корените, които преминават в неговия имот. По същия ред той може да иска да бъдат
преместени дърветата, които са посадени на по-близки от посочените разстояния;
1.3.ходенето,играенето и сядането по тревните площи извън парковете и детските площадки;
1.4. разместването на пейки от местата им;
1.5. хвърлянето в алеите, площадките и тревните насаждения на хартия, семки, угарки и др.;
1.6. поставянето на палатки с цел пренощуване;
1.7. отсичането и окастрянето на клони, изкореняването и увреждането на корените на
дърветата и декоративните храсти и растителни видове, без разрешение от комисия при Общинска
администрация, в която е включен и кмета на съответното населено място;
1.8. безразборното косене на тревни площи, късането на цветя, унищожаването на цветни
фигури в населените места;
1.9. паленето на огън;
1.10. замърсяването и повреждането на водоизточниците и водните площи;
1.11. събирането на кестени, орехи, липов цвят и лечебни растения без разрешение на Отдел
“ТСУ” за гр. Каспичан и на кметствата за отделните населени места;
1.12. пускането на домашни животни в зелените площи;
1.13. преминаването и паркирането на велосипеди и МПС в тревните площи.
1.14. повреждането на скулптурни елементи, паметници, чешми, пейки, беседки и осветителни
тела;
1.15. драскането, писането, поставянето на знаци по дърветата, пейките, асфалтираните алеи и
др.
(2) Отсичането на дълготрайни декоративни дървета в недвижими имоти на държавата,
общината, организации, кооперации и селскостопански земи в селищата и извън тях се извършва
само с разрешение на Отдел “ТСУ” при Общинската администрация, при спазване на законовите
разпоредби;
(3) В личните дворове и имоти на гражданите без разрешение на Отдел “ТСУ” при Общинската
администрация не могат да се отсичат следните дървета: дъб, топола, липа, орех, кестен, бреза, смърч,
ясен.
(4) Спортни игри и състезания и други обществени мероприятия в градинките и парковете се
устройват след предварително разрешение от Общинска администрация. Поддържането на реда,
чистотата и опазването на зелените площи и растителност при провеждането им, се осъществява от
организатора.
(5) /Изм. с Решение № 384 по Протокол № 29/06.04.2017г.10/ За нарушения на разпоредбата на
чл. 28, ал. 1, т. 13 нарушителите се наказват с глоба от 50 до 200 лв., а за нарушения по останалите
алинеи с глоба от 50 до 500 лв.

РАЗДЕЛ V І
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Предишна редакция на чл.28,ал.5 : За нарушения по предходните алинеи се налага глоба от 50 до 500 лева.
11

ОПАЗВАНЕ НА РЕДА И ЧИСТОТАТА В ЗОНИТЕ ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ
Чл.29. (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 без разрешение от Кмета на общината, кметове на кметства и кметски наместници;
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.
(2) /Изм. с Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г 11/ За нарушения по предходните
алинеи, с изключение на алинея 1, т. 8 се налага глоба от 50 до 500 лева
(3) /нова-приета с Решение № 437 по Протокол № 33/26.07.2017г / За нарушения по алинея
1, т. 8 , нарушителите се наказват с глоба от 100 до 500 лева.
РАЗДЕЛ
VIІ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.30. (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 „Полиция” Нови пазар към МВР
(4) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от лицата по
предходната алинея след заповед на Кмета на Община Каспичан;
(5) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения Кметът
на Община Каспичан или упълномощен от него заместник-кмет издава наказателни постановления;
(6) 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;
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Предишна редакция на чл.29, ал.2 : За нарушения по предходните алинеи, се налага глоба от 50 до 500 лева
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„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;
(7) 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.
(8) Независимо от административно-наказателната отговорност по тази наредба, нарушителите
възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните последици от извършеното от тях
нарушение.
(9) При заплащане на глобата или санкцията по ал. 5, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от
съобщаване на Наказателното постановление се дължи 70 на сто от нейния размер. Глоба или санкция
наложена с Наказателно постановление, което е обжалвано и потвърдено от съда се дължи в пълен
размер.
(10) Отм. с Решение № 264 по Протокол № 15/30.10.2012г.
(11) При констатиране на престъпление актовете се изпращат в Районна прокуратура Нови
пазар.
Чл.31. (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 или са били в състояние да предотвратят нарушението, но
не са го сторили;
(3) 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 Наредба №
1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Каспичан, приета с Решение № 60 по
Протокол № 7/24.02.2000 г. от Общински съвет Каспичан;
§ 2 Образуваните до влизане в сила на настоящата наредба и неприключили административнонаказателни 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 № 219 по Протокол № 12/02.08.2012г. от Общински съвет Каспичан.
§ 4 Настоящата Наредба за опазване и поддържане на обществения ред в Община Каспичан е
изменена и допълнена с Решение № 319 по Протокол № 22/21.12.2016г. от Общински съвет
Каспичан.
§ 5 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на
обществения ред в община Каспичан е изменена и допълнена с Решение № 437 по Протокол №
33/26.07.2017 г.от Общински съвет Каспичан.
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