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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО 
 

Н А Р Е Д Б А 
№1 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

 Чл.1. С тази Наредба се определя редът, условията и специалните 

изисквания за спазване на обществения ред и уреждане на 

обществените отношения на територията на Община Николаево с оглед 

осигуряване на спокойствието и отдиха на гражданите както и защита 

на техните права, опазване на собствеността и поддържане на 

чистотата, отглеждане на селскостопански животни, както и опазване 

на полските имоти. 

 Чл.2. Наредбата има действие и е задължителна за: 

 ал.1. Всички лица, които живеят или временно пребивават на 

територията на общината. 

 ал.2. Собственици и наематели на жилищни сгради. 

 ал.3. Председатели на домсъвети. 

 ал.4. Ръководствата на фирми, учреждения организации и лица, 

развиващи търговска и други видове дейност. 

 Чл.3. Наредбата определя и задълженията на общинската 

администрация, както и правомощията й за констатиране и 

санкциониране на нарушенията. 

 Чл.4. С настоящата Наредба се уреждат обществени отношения 

неуредени изрично от други законови и подзаконови нормативни 

актове. 
 

 

ІІ. ОПАЗВАНЕ  НА ЖИВОТА, СПОКОЙСТВИЕТО И ЗДРАВЕТО 
НА ГРАЖДАНИТЕ. 

 
 Чл.5. Забранява се извършването на всякакви дейности 

причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, 

замърсявания и други подобни над общоприетите норми съгласно 

действащото законодателство. 
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 Чл.6. /Нов текст с Реш.№103/23.12.2008г./ Забранява се извършването 

на дейности от стопански и битов характер в жилищните сгради и в 

близост до тях, предизвикващи шум независимо от произхода му 

нарушаващ спокойствието на живущите в часовете:  

- в почивните и празнични дни от 13.30 часа до 16.30 часа и от 

23.00 часа до 08.00 часа, а в останалите дни от 23.00 часа до 08.00 

часа. 

-  

 Чл.7., ал.1. Забранява се викането, пеенето и шумния говор както 

и използването на озвучителни системи на обществени места. 

 ал.2. Забраната по предходната аления не се прилага при 

обществени прояви разрешени от кмета на Общината. 

 

 Чл.8. /Отменена с Реш. №463 от 29.08.2019 г./ 
 

 ал.2. Заведенията за хранене и развлечение, както и останалите 

търговски обекти имат работно време от 07.00 часа до 22.00 часа за 

периода от 01.10. до 01.05 и от 07.00 часа до 23.00 часа за периода от 

01.05. до 01.10 месец. Тези търговски обекти могат да имат удължено 

работно време, за което им се издава Разрешение от Кмета на общината 

при спазване на следните условия: 

 т.1. След писмено съгласие на всички собственици и наематели в 

жилищната сграда, където е разкрит търговския обект и тези в 

непосредствена близост до 30 метра с нотариална заверка на 

подписите. 

 

 ал.3. Разрешението за удължено работно време се издава за срок 

от една година, като след изтичането на този срок се издава ново 

разрешение по съответния ред. 

 

 ал.4. Разрешението за удължено работно време се издават само 

на заведения с категоризация като нощни заведения /барове, дискотеки, 

нощни клубове/. 

 

 ал.5. /Отменена. с Реш. №463 от 29.08.2019 г./ 
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Чл.9, ал.1/Нова с Реш.№7/03.12.2015 г./ „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 14 – годишна възраст, съответно след 22 ч., ако 

детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст“ 

ал. 2./Нова с Реш.№7/03.12.2015 г./ „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“. 

ал. 3./Нова с Реш.№7/03.12.2015 г./ При колективни изяви на 

малолетни и непълнолетни към родителите, настойниците, 

попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, се 

присъединяват учител, треньор, ръководител на художествен състав. 

ал. 4 Забранява се употребата на наркотици и прекурсори от лица, 

не навършили 18 години. 

ал. 5 За нарушение на „Час на засилен родителски контрол” и 

забраната по ал.4 от малолетни и непълнолетни лица, отговарят 

съответно родителите, попечителите и настойниците. 

 ал. 6/Нова с Реш.№237/11.04.2007 г./ Забранява се изкупуването на 

черни и цветни метали, от лица под 18 годишна възраст, в пунктовете 

за изкупуване на отпадъци, на територията на Общината. 

ал. 7 /Нов текст с Реш.№223/25.03.2010 г./ Забранява се в района на 

детските и учебните заведения на територията на общината /учебните 

сгради, училищните дворове и съответните части от прилежащите 

улици и терени/: 

т. 1/Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Употреба на алкохол и 

тютюнопушене. 

т. 2/Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Използване на вулгарни изрази 

и жестове.  

т. 3/Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Влизането без разрешението на 

външни лица по време на учебните занятия в училищните помещения. 

т. 4/Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Вдигането на шум около 

учебните заведения и всички други начини, с които се възпрепятства 

или пречи на провеждането на учебните занятия. 

т. 5 /Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Използването на дворовете на 

детски градини и ясли от външни лица без разрешение. 

т. 6 /Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Организирането и участието 

във всички видове хазартни игри и лотарии. 
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т.7 /Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Разпространението на еротична 

и порнографска литература и материали. 

т.8 /Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Извършването на религиозна 

пропаганда и продажба на религиозна литература, освен 

традиционните ритуали на официални празници и религиозно-

просветна дейност, одобрена с решение на ОбС. 

т. 9 /Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Малтретиране и всякакви други 

форми на насилие над други лица. 

т. 10 /Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Увреждане и кражба на 

училищно и общинско имущество. 

т. 11 /Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Управление на превозни 

средства в училищни дворове, с изключение на такива за товаро-

разтоварни работи, с разрешение на училищното ръководство. 

т. 12 /Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Употреба на димки, бомбички 

и други взривни вещества. 

т. 13 /Нова с Реш.№223/25.03.2010 г./ Рекламирането, 

разпространяването и употребата на всички видове упойващи вещества 

и прекурсори.  

Чл. 10, /Нов текст с Реш.№33/09.03.2004 г./ ал.1. Забранява се 

продажбата и сервирането на алкохолни напитки и тютюневи изделия 

на лица под 18 годишна възраст и на лица във видимо нетрезво 

състояние. 

 ал. 2 /Нов текст с Реш.№33/09.03.2004 г./ Забранява се 

употребата на алкохолни напитки в обществени паркове, градини, 

площади и други обществени места. 

 ал. 3 /Нов текст с Реш.№33/09.03.2004 г./Собствениците на 

питейни и увеселителни заведения или упълномощените от тях лица, 

носят отговорност за недопускане в обектите на въоръжени лица, лица 

във видимо нетрезво състояние, малолетни и непълнолетни след 22.00 

часа. Забраната за достъп да бъде визуализирана чрез стикери на 

входните врати. 

 Чл. 11, ал. 1 /Нова с Реш.№55/25.07.2008 г./ Забранява се употребата 

и играта с взривни вещества, оръжие, въздушни пушки, 

възпламеняването на пиротехнически средства с увеселителен характер 

или саморъчно направени такива, които създават опасност за живота и 

здравето на гражданите. 

ал. 2 Забранява се достъпа на лица носещи газово оръжие или 

електрошокови палки в заведения, дискотеки, училища и др. 

обществени места на територията на община Николаево.  
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 Чл. 12 Забранява се продължителното загряване и форсирането 

на място на автомобилните двигатели в жилищни квартали, в близост 

до жилищни сгради, детски и здравни заведения и местата за отдих, 

както и паркирането на МПС по тротоари и зелени площи в населените 

места. 

 Чл. 13 Забранява се играенето на всички видове хазартни игри в 

паркове, градини, улици, площади, заведения и други обществени 

места, с изключение на законово регламентираните. 

  Чл. 13а Забранява се извършване на търговска дейност на 

територията на общината извън определените за целта места. Местата 

се определят от Кмета на общината и кметовете на населените места 

въз основа на схема, определена от Гл.архитект на общината. 

 

ІІІ. ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ЧИСТОТАТА. 

 
 Чл. 14 Забранява се: 

- Изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сградите; 

- Изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците на 

културата и паметните плочи, физическо посегателство върху тях, 

както и оскверняването им с действия, уронващи обществения морал и 

норми на поведение; 

- Лепенето на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, 

нагледни агитационни материали и други по сгради и стени извън 

определените за целта места, както и по дърветата и стълбовете за 

улично осветление; 

- Унищожаването и повреждането на реклами, нагледни 

материали, политическа украса, знамена, плакати и други поставени на 

определените за целта места. 

 Чл. 15 Ръководствата на партии, коалиции и организации по 

време на избори организират поставянето на нагледни агитационни 

материали на определените от Кмета на общината места и снемането 

им след приключване на изборите. 

 Чл. 16 Забранява се: 

- Събарянето, повреждането и разместването на табелки и пътни 

знаци, скамейки, съоръжения и кошчета за улична смет поставени в 

градините, парковете, детските и спортни площадки и на други 

обществени места; 

- Повреждането на пътни, тротоарни, градински и паркови 

настилки и съоръжения, на телефонните апарати съоръжения и кабини, 
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на обществените чешми и уличните хидранти, уличните и парковите 

осветителни тела и съоръжения, на афишните съоръжения и площи, на 

скулптурно декоративните фигури и елементи, на обществените 

тоалетни сгради и огради, на противопожарните съоръжения, както и 

на други общински имоти; 

- Ползването на съоръженията по детските площадки и детските 

градини от лица над 14 годишна възраст. 

Чл. 17 Забранява се 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.  

Чл. 18 Забранява се в градините, парковете и уличните зелени площи, 

дворовете на учебните и здравни заведения: 

-пашата на животни 

-късането на цветя, чупенето, отсичането и повреждането на 

дървета и храсти, както изрязването на имена, думи, знаци и 

инициали върху дърветата 

-косенето на трева без изричното разрешение за това 

-убиването на птици и унищожаването на техните гнезда и яйца 

Чл. 19 Забраняват се действия и прояви с които се замърсяват улици, 

тротоари, площадки и зелени площи. 

Чл. 20, ал. 1 Забранява се миенето с питейна вода на улици, площади, 

дворове на фирми с производствено значение, алеи, моторни превозни 

средства и друга техника. 

ал. 2 Отвеждането на битови отпадни води да не става извън 

границите на собствените имоти. 

Чл. 21 Забранява се складирането на торови, разтителни и други 

видове отпадъци по тротоарите и уличните платна. Същите да се 

складират на определените от кметовите за целта места. 

Чл. 22, ал. 1 Забранява се складирането на строителни и други 

материали и приготвянето на варови, циментови и други разтвори по 

тротоарите и уличните платна. 

 ал. 2 Складирането на същите да става само след издадено 

разрешение от съответното кметство при осигурено заграждане или 

контейнер. 

 ал. 3 Най-късно пет дни след завършване на строежа уличното 

платно и тротоарът се почистват. 

Чл. 23 Забранява се изхвърлянето на угарки, люспи от семки и други 

по улици, площади и други обществени места. 
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Чл. 24, ал. 1 Гражданите, стопанските и обществените организации, 

фирмите, собствениците на заведения, магазини и други са длъжни да 

използват съдовете за смет само за битови отпадъци. 

 -ал. 2 Забранява се изсипването на отпадъци извън съдовете за 

смет. 

Чл. 25 Забранява се изхвърлянето на пожароопасни, избухливи и 

горящи вещества, твърди, обемисти предмети които могат да повредят 

сметосъбиращите машини. 

Чл. 26 Гражданите живеещи в индивидуални дворове поддържатчисти 

прилежащите на дворовете им части от тротоарните и уличните платна, 

а през зимата почистват снега от тротоарите. 

Чл. 27 Председателите на домсъветите на блоковите жилища 

организират почистването на тези части от сградите, които са 

предназначени за общо ползване от обитателите, както и дворовете, 

зелените площи, частите от тротоарите и уличните платна, прилежащи 

на имотите им, а през зимата почистват снега от входовете и 

прилежащите тротоари. 

Чл. 28 Ръководителите на учреждения, стопонски и обществени 

организации, фирми, заведения, магазини, складове, гаражи и други 

поддържат и прилежащите към имотите им части от тротоари, улични 

платна, зелени площи и други, а през зимата почистват снега от 

площадките, стълбите и прилежащите тротоари, използвани от 

гражданите и клиентите им. 

Чл. 29 През зимата общината организира почистването на уличните 

платна от снега. 

Чл. 30 Забранява се паленето на огън на уличните платна, тротоарите, 

зелените площи пред жилищните блокове и междублоковите 

пространства извън определените места за приготвяне на зимнина.  
 

ІV.ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ДРУГИ 
ЖИВОТНИ. 

 
Чл. 31 В границите на регулационните планове на населените 

места могат да се отглеждат животни-едър и дребен рогат добитък, 

птици, свине, впрегателен добитък, зайци, пчели, буби в количества 

отговарящи на потребностите на конкретното домакинство. 

Чл. 32 В границите на регулационните планове се забранява 

отглеждането на животни за които се иска специално разрешение от 

РИОСВ и животни, в количества, противоречащи на чл. 31. 
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Чл.33 Забранява се отглеждането на животни в зони на 

водоизточници за питейна вода, на територията на всички 

природозащитни обекти, естествени местообитания на защитениот 

закона растителни и животински видове. 

Чл.34 Редовно да се изнася торовата маса на определените за 

целта места. 

Чл.35 Отпадните води да се заустват в септични ями. 

Чл.36 Забранява се изхвърлянето на умрели животни и птици в 

контейнерите за смет. 

Кметовете на населените места да изградят трупосъбирателни ями, 

отговарящи на изискванията на ДВСК. 

Чл. 37, ал. 1 В регулационните граници на населените места да 

се спазват следните условия при отглеждането на животни. 

 ал. 2 Отстоянието на стопанските сгради да бъде на три метра от 

дворищната регулационна линия при условие, че отпадните води се 

отвеждат в собствения парцел на пет метра от жилищните сгради и 

съседния парцел. 

ал. 3 Посочените в предната алинея отстояния могат да бъдат и 

други при писмена договореност между съседите. 

Чл. 38 Забранява се изграждането на торища на отстояние най-

малко три метра от дворищната регулационна линия и на пет метра от 

съседните парцели, ако няма писмено споразумение между съседите. 

Чл. 39 Кметовете на населените места определят площите, които 

могат да се ползват за паша, както и маршрутите за придвижване на 

стадата животни. 
 

V. ОПАЗВАНЕ НА ПОЛСКИТЕ ИМОТИ 
 

Чл. 40 За опазване на полските имоти на територията на 

общината се забранява: 

ал. 1 Завземането на части от пътища, пътеки, синори, брегове, 

корита на реки, дерета и водни площи, които обслужват полските 

имоти и служат за преминаване. 

ал. 2 Преграждането на реки и дерета с баражни насипи. Малки 

бари и вади могат да се правят само за напояване на собствени имоти, 

като не се увреждат съседните такива и след разрешение от общинска 

администрация. 

ал. 3 Изхвърлянето на пръст, камани и други по пътищата, 

бреговете, коритата на реките и местата за преминаване. 
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ал. 4 Пускане на животни край синорите, пътищата, речните 

корита и други без надзор. 

ал. 5 Влизането или преминаването, пускането на животни през 

селскостопанските земи с посеви, трайни насаждения, люцерни и 

други.  

ал.6 Завземането без законово основание на общински 

селскостопански земи и други недвижими селскостопански имущества. 

Чл. 41 Полската охрана може да задържа животни пуснати в 

селскостопанските земи и причиняващи вреди на селскостопанско 

имущество. Задържането става в общински капани в селищата на 

общината. 
 

 

VІ. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 42 Установяването на нарушенията по настоящата Наредба, 

налагането на глоби, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления става по реда, определен от Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 Чл. 43 Кмета на общината организира контрола по спазването на 

Наредбата. 

 Чл. 44 Актове за установени нарушения се издават от: 

- органи на РПУ град Казанлък; 

- служители в общинска администрация. 

 Чл. 45 Длъжностните лица и гражданите нарушили разпоредбите 

на настоящата Наредба се наказват с глоба от 50.00 лв. до 500.00 лв. 

 Чл. 46 /Нов текст с Реш.№103/23.12.2008 г./ ал.1. При 

констатирани повторни нарушения на настоящата Наредба виновните 

лица се наказват с глоба от 100.00 лв. до 500.00 лв., а при повторно 

нарушение на чл. 8, ал. 2, допуснати от собствениците или наемателите 

на съответните търговски обекти и заведения за хранене и развлечение 

се налага и временно лишаване от право за упражняване на търговска 

дейност за срок от шест месеца до една година, както и отнемане 

разрешението за удължено работно време със заповед на кмета на 

Общината. 

 ал.2 След влизане в сила на наказателното постановление, въз 

основа на него, заведението се запечатва от органите издали същото, 

което се удостоверява с Констативен протокол, подписан от 

нарушителя. 
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Чл.47, ал. 1 /Нова с Реш.№7/03.12.2015 г./ „Наказателните 

постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник 

въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в 

Наредбата“. 

ал.2 /Отменена с Реш.№105/29.12.2016 г./ 

 Чл. 48, ал. 1 За маловажни случаи контролните органи могат да 

налагат на место нарушението и глоби в размер на пет лева по 

квитанция. 

 Чл. 49 За нарушения извършени от малолетни, непълнолетни или 

поставени под запрещение лица отговарят родителите, настойниците 

или попечителите. 

 Чл. 50 Ако при извършване на административно нарушение са 

причинени вреди на общинска собственост или на паметници на 

културата при издаване на наказателно постановление кмета на 

общината се произнася и за обезщетението на причинените от 

нарушението вреди. 

 Чл. 51 Размерът на обезщетението за вредите се определя с 

помощта на лицензиран оценител. 

 Чл. 52 /Нов с Реш.№33/09.03.2004 г./ На лица с влязло в сила 

наказателно постановление, за нарушение на тази наредба, да се 

извършват административни услуги от общинската администрация, 

след погасяване на задължението към Общината. 
 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 
 

§1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 22 от Закона за 

местно самоуправление и местна администрация и влиза в сила седем 

дни след приемането й. 

§2. Наредбата се приема на Заседание на Общински съвет – 

Николаево с Решение №206/24.10.2002 г. и отменя Наредба №1 за 

опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, отглеждане на 

селскостопански животни, организация на транспорта и безопасността 

на движението, както и опазване на полските имоти. 
§3. Изменена и допълнена с Решение №20 от 02.02.2004 година 

      §4. Изменена и допълнена с Решение №33/09.03.2004 г. 
§5. Изменена и допълнена с Решение №237/11.04.2007 г. 

§6. Изменена и допълнена с Решение №55/25.07.2008 г. 
§7. Изменена и допълнена с Решение №103/23.12.2008 г. 

§8. Изменена и допълнена с Решение №223/25.03.2010 г. 
§9. Изменена и допълнена с Решение №7/03.12.2015 г. 

§10. Изменена и допълнена с Решение №105/29.12.2016 г. 
§11. Изменена и допълнена с Решение №463/29.08.2019 г. 


