НАРЕДБА № 1
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ
(приета с Решение № 127, взето с протокол № 13 от 26.02.2013 г. на Общински съвет –
Кричим, последно изменена с Решение № 343, взето с Протокол № 42 от 20.12.2018г. на
Общински съвет – Кричим )

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът, условията и специалните изисквания за
спазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Кричим, с оглед
опазване на публичната и частната собственост, осигуряване на правото на труд,
спокойствието и отдиха на гражданите, създаване на нормални условия за дейността на
юридическите лица, организации и учреждения, както и защита на техните права и
интереси.
Чл. 2. (1). Наредбата е задължителна за всички физически лица, които живеят
или временно пребивават на територията на общината, за собствениците, наемателите и
ползвателите на жилищни, административни и стопански сгради и обекти,
представителите на етажните собствености, както и за всички юридически лица и
техните клонове и поделения, организации и учреждения, осъществяващи дейност на
територията на общината.
(2). Наредбата има действие на територията на Община Кричим.
Чл. 3. (1). Наредбата определя и задълженията на общинската администрация и
служителите на Районно управление на МВР по опазване на обществения ред, както и
правомощията им за констатиране и санкциониране на нарушенията.
(2). С наредбата се създават условия за превенция на нарушенията на
обществения ред и се определят санкции за техните извършители.
Чл. 4. С настоящата наредба се уреждат обществени отношения, неуредени
изрично от други законови и подзаконови нормативни актове.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО НА
ГРАЖДАНИТЕ И МОРАЛНО-ЕТИЧНИТЕ НОРМИ НА
ПОВЕДЕНИЕ
Чл.5. Забранява се нарушаването на спокойствието на гражданите,
извършването на непристойни действия на обществени места, административни сгради,
учреждения и жилищни сгради, нарушаващи обществения ред и изразяващи явно
неуважение към обществото и личността.
Чл.6. Забранява се:
1. Носене или ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се
касае за културни и спортни нужди или за военни цели, носенето на огнестрелно и
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газово оръжие в заведения, дискотеки, училища и други обществени сгради – с
изключение на охраната на изброените;
2. Откритото носене или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие в
границите на населеното место, освен за нуждите на организирани спортни
мероприятия;
3. Извършването на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации,
излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно
действащото законодателство на Република България;
4. Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните
сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между
14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 06.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00
часа и 23.00 и 06.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите
по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци;
5. Устройването на сватбени, семейни и други частни събирания на открито на
тротоари, площади, улици, междужилищни пространства и други територии общинска
собственост, без предварително писмено разрешение на Община Кричим.
Предварителното разрешение е абсолютно условие за провеждане на горепосочените
мероприятия. С издаденото разрешение се определя реда, условията и мястото при
провеждане на гореизброените мероприятия на открито на територията на Община
Кричим;
6. Извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение
на обществени места изразяващо се в употреба на ругатни, псувни или други
неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и
държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността, или
скарване, сбиване или други подобни действия, жестове и прояви, с които се нарушава
общественият ред, спокойствието на гражданите и общоприетите правила и норми на
поведение в обществото и добрите нрави;
7. Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически и други
обекти, извън случаите по т. 5;
8. (изменена с Решение № 28, взето с Протокол № 4 от 27.01.2016 год. на
ОбС) Пребиваването на обществени места след 20:00 часа на деца, които не са
навършили 14-годишна възраст и не се придружават от родителите, настойниците,
попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, съответно след 22:00
часа, ако детето е навършило 14 години, но не е навършило 18 години и не се
придружава от родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които
полагат грижи за дете. Ако родителите, настойниците, попечителите или другите лица,
които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, следва да осигурят пълнолетно
дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00 часа, ако
детето е навършило 14 години, но не е навършило 18 години;
9. Посещението на гробищни паркове от лица под 14 години, без придружител пълнолетно лице;
10. Действия и прояви, с които се замърсяват или повреждат улици, тротоари,
площади, паркове, градини, пазари, зелени площи, осветителни тела, афишни места,
декоративни елементи, пътни съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и
алейна мрежа /знаци, табели, ограждения, пейки и други/ или се ограничава достъпа до
тях;
11. Употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други
запалителни, димообразуващи и избухливи предмети, смеси и материали, паленето на
огън и хвърляне на неугасени предмети на всички места за обществено ползване, вкл.
площади, улици, паркове, учебни заведения и други;
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12. Отсичането или отрязването на общински дървета и клони от тях,
изкореняването и откършването им, без писмено разрешение, издадено от Община
Кричим;
13. Ловът, търговията и унищожаването на полезен дивеч, диви пойни птици,
събирането на яйцата им и разрушаването на гнезда, повреждането на хранилките и
къщичките в паркове, градини и на други обществени места;
14. Повреждането на обяви, реклами, съобщения и други материали, поставени
на определените за целта места; разместването на табелки, съоръжения и други,
поставени на места за общо ползване;
15. Вземане на пясък от детски площадки на територията на Община Кричим;
16. Продажбата на защитени видове диворастящи цветя;
17. Излагане на публични места /заведения и др./ на защитени животни – както
живи, така и препарирани;
18. Премахването на евакуационни врати, преграждането на евакуационни
коридори и стълбища, складирането на материали или монтаж на уреди и съоръжения,
възпрепятстващи евакуацията, както и всякакви други действия, с които се
възпрепятстват преминаването на специализирани автомобили за пожарогасителни или
аварийно-спасителни дейности;
19. Допускането на деца до обществени места, в които се представят програми с
еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина;
20. (изменена и допълнена с Решение № 167, взето с Протокол № 17 от
16.03.2017 год. на ОбС) Тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини,
училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални
услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни
прояви.
20а. (нова - Решение № 167, взето с Протокол № 17 от 16.03.2017 год. на ОбС)
Тютюнопушенето в закритите обществени места и в помещенията с обособени работни
места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и
обслужващо предназначение.
21. Насочването на лазери, прожектори и други изкуствени източници на
оптични некохерентни лъчения и лазерни (кохерентни) оптични лъчения срещу хора,
пътни превозни средства и въздухоплавателни средства. Употребата на лазери се
извършва, съгласно Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за
осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с
експозиция на изкуствени оптични лъчения, издадена от министъра на труда и
социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2010
година.
Чл. 7. (1). (изменена и допълнена с Решение № 343, взето с Протокол № 42
от 20.12.2018 год. на ОбС) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения
от представители на вероизповедания, когато са насочени срещу националната
сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите
на други лица. Религиозните общности и институции, както и верски убеждения, не
могат да се използват за политически цели.
(2). Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно
регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или религиозни
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събрания места е свободно, доколкото не нарушава други разпоредби, свързани с
опазването на обществения ред.
(3). Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно
регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при спазване изискванията и
по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл. 8. Строителните и специализираните фирми и предприятия, стопаните на
подземни проводи и съоръжения, физически и юридически лица, извършват дейности
свързани с разкопаване на благоустроени общински терени, улици, тротоари и зелени
площи, при условията и по реда на Наредбата за реда и условията, свързани с
разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на
строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на
територията на община Кричим.
Чл. 9. (1). Забранява се отвеждането на води от строителните площадки и
бетонови възли, автомивки на фирми, предприятия и организации, непосредствено по
или към уличните платна. Същите да се отвеждат в уличните оттоци, там където има
изградена канализационна мрежа или пречиствателни съоръжения, а в други случаи –
на определени за целта места в района на обекта.
(2). Забранява се отвеждането на обратните води от жилищата и септичните ями
по тротоарни и улични платна, и в напоителната градска мрежа.
Чл. 10. Забранява се употребата на спиртни напитки по всяко време на открито
по улици, тротоари, площади, паркове и градини, междублокови пространства, дворове
на училища, детски ясли и градини и на други открити места за трайно задоволяване на
обществени потребности на територията на Община Кричим, с изключение на случаите
на организирани и разрешени по законния ред чествания, събори и други прояви.
Чл.11. (1). Забранява се:
1. Сервирането и продажбата на алкохол на лица в нетрезво състояние в
питейните и увеселителни заведения.
2. Сервирането и продажбата на алкохол на лица под 18 години в питейни и
увеселителни заведения на територията на община Кричим.
3. Продажбата на алкохол и тютюневи изделия на лица под 18 години в
търговските обекти на територията на община Кричим.
4. Посещението от лица под 18 години на питейни и увеселителни заведения
след 22 часа, освен в случаите, когато са придружени от родител, настойник или
попечител.
(2). Собствениците /управителите/ на питейни и увеселителни заведения и
търговски обекти на територията на общината са длъжни да поставят на видно място
съобщение относно забраните по ал.1.
(3). За нарушения по ал.1 на собствениците /управителите/ на питейни и
увеселителни заведения и търговски обекти на територията на общината се налага
административно наказание глоба.
(4). При повторно нарушение се налага административно наказание – глоба в
максимален двоен размер.
Чл.12. (1). Работното време на заведения за обществено хранене и развлечения,
ателиета за услуги и други, при стриктно спазване изискванията на РЗИ /за нивата на
шум/ на територията на община Кричим, е в следното часово време: от 06:00 до 23:30
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часа целогодишно за дните от неделя до четвъртък включително, и от 06:00 до 00:30
часа в петък и събота.
(2). Забранява се извършването на търговска дейност в обектите по чл. 12. (1),
извън определеното работно време без съответното разрешително.
(3). Удължено или ненормирано работно време за обектите по чл. 12. (1) се
определя от Кмета на общината след подаването на Заявление, придружено с копие от
Разрешение за ползване на обекта и Становище от РУП /оригинал/.
1. Разрешително за удължено работно време се издава еднократно в
съответствие с определените за целта такси съгласно Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Кричим, при специален/и повод/ или събитие/я, като за всеки конкретен случай се
подава отделно заявление;
2. Разрешително за ненормирано работно време се издава след подадено
заявление за търговски обекти, които отговарят на определени условия:
2.1. заведения за развлечения и хранене – да се помещават в
нежилищни сгради или собствени еднофамилни жилищни сгради;
2.2. Сервизи и ателиета за услуги - да се намират в нежилищни
сгради, отстоящи на не по-малко от 20 метра от жилищни сгради;
2.3. Дискотеки – да са в самостоятелни сгради, комплекси за
развлечения, хотели, административни сгради, спортни комплекси и др. подходящи
помещения. Не могат да се разкриват в обекти, подлежащи на усилена шумозащита –
лечебни заведения, детски градини и училища, общежития, жилищни сгради и
прилежащи към тях помещения.
2.4. Компютърни и интернет зали за обществено ползване - Да са в
самостоятелни сгради, сгради със смесено предназначение или други подходящи
помещения, а в жилищни сгради – при спазване на изискванията на чл.38 от Закона за
устройството на територията /ЗУТ/ и имащи самостоятелен вход извън входа на общите
помещения в жилищните сгради.
2.5. Заведение на открито, като ресторант-градина и маси на
тротоара пред заведението, същото следва да е на отстояние не по-малко от 30 метра от
жилищни сгради. Музиката е разрешена до 22.00 часа.
(4). Копие от разрешителното за удължено или ненормирано работно време се
поставя на видно място в обекта.
(5). Кметът със заповед отнема разрешителното за удължено или ненормирано
работно време при:
1.
Повторно нарушаване на разрешеното работно време, констатирано с
протокол от съответни длъжностните лица, имащи право да извършват проверки;
2.
Жалби от граждани за наднормен шум, придружен с протокол за измерване
на над граничните стойности, регламентирани в Таблица 2 към Приложение № 2 към
чл.5 от Наредба № 6 от 26.06.2006 г. на Министерство на здравеопазването и
Министерство на околната среда и водите.
3.
(отменена с Решение № 167, взето с Протокол № 17 от 16.03.2017 год.
на ОбС).
4.
Системно нарушаване на обществения ред и смущаване спокойствието на
гражданите, придружено със становище на РУП.
(6). Контрол по спазване на разпоредбите на настоящия чл. 12 от Наредбата се
осъществява от определени от Кмета на общината длъжностни лица и от органите на
РУП.
(7). Търговски обекти като бензиностанции, газстанции, денонощни магазини,
хотели и други места за настаняване с непрекъснат режим на работа – от 0.00 до 24.00
часа, не заплащат такса по смисъла на Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на територията на община Кричим.
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Чл. 13. (1). Лицата, извършващи търговска дейност в заведения за хранене и
развлечения, интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри, в които не се
продават спиртни напитки, вино и бира са длъжни да не допускат внасянето и
консумацията им в съответния търговски обект.
(2). Забранява се допускането в заведенията за хранене и развлечение и в
другите туристически обекти, на лица, носещи огнестрелно или опасно хладно оръжие
или лесно избухливи вещества, както и приемането им за съхранение в посочените
обекти.
Чл. 14. (1). Лицата, извършващи търговска дейност в заведения за хранене и
развлечения, игрални домове, компютърни зали, търговски и туристически обекти на
територията на Община Кричим са длъжни:
1. да осигурят поддържането на хигиенен и естетичен вид и в прилежащите в
непосредствена близост територии;
2. да спазват работното време съгласно чл. 12 от Наредбата.
3. да поставят написана табела на видно място на врата или витринно стъкло
съдържаща фирменото наименование на съдържателя, седалище и адрес на управление;
ЕИК (БУЛСТАТ), информация за работното време на обекта, трите имена на лицето
определено за отговорник на обекта, и телефон за контакт с отговорника на обекта.
4. в търговски обекти, ресторанти, кръчми и други, които продават алкохол и
цигари, да поставят написана табела на врата или витринно стъкло „Забранява се
продажбата и сервирането на спиртни напитки и тютюневи изделия на лица под 18
годишна възраст.
(2). Търговците, които извършват търговска дейност в заведенията за хранене и
развлечения, интернет клубове и зали за компютърни и хазартни игри са длъжни:
1. да не допускат лица под 18 години в интернет клубове и зали за хазартни и
интернет игри за времето от 22:00 ч. до 06:00 ч. без родители или настойник
/попечител/;
2. да не допускат лица, които откажат или не могат да удостоверят своето
пълнолетие.
(3). Лицата по ал. 1 и ал. 2 са длъжни да предоставят, при поискване от
контролните органи необходимите документи за извършване на дейността;
(4). Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на входа на
търговския обект или в близост до него.
Чл. 15. (1). Забранява се устройването на зони за търговска дейност и
амбулантна търговия (търговия на дребно на тротоари, улици, площади, панаири,
пазари и др. подобни), както и временно ползване на рекламни и незастроени площи
без съответното разрешение. Търговията на открито се извършва само с разрешение,
издадено от община Кричим по ред, определен в наредбите на Общински съветКричим. Разрешението се издава само за конкретно определен общински терен –
публична или частна общинска собственост.
(2). Забранява се търговията и разполагането на търговски обекти и съоръжения
за търговски и обслужващи дейности (маси, сергии, кабини, павилиони, витрини,
осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, часовници, табла и др.), както и
устройването на зони за улична търговия върху озеленените площи.
(3). Разрешението за търговия на открито или за поставяне на преместваемо
съоръжение за търговия на открито се издава на конкретно физическо лице, едноличен
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търговец или юридическо лице, и не се преотстъпва за ползване от други лица. При
повторно нарушение на тази разпоредба, установено с акт на контролен орган, на
нарушителите се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер, но не повече
от максимално определения размер на глобите и имуществените санкции, определени
съгласно настоящата наредба.
(4). Забранява се извършването на търговска дейност извън определената в
разрешителното квадратура.
Чл.16. Забранява се:
(1). Инсталирането на скари, грилове, барбекюта и други съоръжения за
топлинна обработка на хранителни продукти на открито, предизвикващи отделянето на
дим и миризми.
(2). Продажбата на селскостопанска продукция извън устроените пазари и
тържища за селскостопанска продукция.
(3). Амбулантна търговия със:
1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за
здравето.
2. лекарства.
3. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.
(4). рекламирането и продажбата на алкохол и тютюневи изделия по време на
провеждането на организирани детски и младежки увеселителни мероприятия;
(5). продажбата на открито на месо, риба, яйца, сладкарски произведения, месни
и тестени изделия, закуски, мляко и млечни продукти;
(6). Продажбата на цигари и алкохол от автомати на открито.
(7). Извършването на търговия с дърва, въглища и дървен материал в частни
имоти, без съответното разрешение от общинската администрация и без съгласуване
със специализираните контролни органи – Регионална здравна инспекция /РЗИ/,
службите по противопожарна безопасност и др.
(8). Ползването на преместваемо съоръжение за домуване на моторни превозни
средства /МПС/ - гаражна клетка, за всякакъв друг вид дейност, различна от
предвидената в разрешението за поставяне.
(9). Извършването на дейности свързани с почистване, изтупване и/или пране на
мокети, пътеки, килими и др., от физически лица на места за обществено ползване –
публична или частна общинска собственост, както и простирането им по оградните
съоръжения на същите.
Чл. 17. (1). Посетителите на административни и други учреждения, заведенията
за обществено хранене и развлечения, другите туристически обекти и всички други
обществени заведения са длъжни да спазват установените правила за вътрешния им
ред.
(2). При нарушения на обществения ред в заведенията за хранене и развлечение
и в другите туристически обекти, техните служители вземат мерки за отстраняване на
нарушителите, а при невъзможност сигнализират за съдействие органите на полицията.
Чл. 18. (1). Председателите на управителните съвети на сгради в режим на
етажна собственост, съответно управителите, следва да осигурят денонощно
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заключване на входните врати, както и монтиране на домофонни уредби или звънци в
сградите;
(2). Собствениците и обитателите на сграда или отделен вход в режим на етажна
собственост са длъжни да:
1. Вписват в книгата на собствениците членовете на своите домакинства и
обитателите.
2. Към книгата на собствениците се води приложение, в което всеки собственик
вписва притежаваните или взети за отглеждане животни.
(3). Председателят на управителния съвет/управителят/ във всяка сграда или
вход в режим на етажна собственост, е длъжен да:
1. Води книга на собствениците във всяка сграда или вход в режим на етажна
собственост.
2. Председателят на управителния съвет /управителят/ вписва в книгата на
собствениците обстоятелствата, подлежащи на вписване в публичния регистър по чл.
44 от Закона за управление на етажната собственост, както и промените в тях.
(4). Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице
упражнява контрол по регистрация на сгради или отделни входове в режим на етажна
собственост.
(5). За задоволяване на битови потребности, строителни, монтажни или
ремонтни дейности в сградите, етажна собственост, може да се извършват само от 08.00
до 14.00 часа и от 16.00 до 19.00 часа в работните дни, а със съгласието на засегнатите
собственици в сградата – и в почивните и празнични дни.
(6). В сгради, в режим на етажна собственост, се забранява:
1. Преграждането на общите части, освен с изричното решение на общото
събрание на входа.
2. Складирането на строителни и лесно запалими материали, отпадъци и
предмети в общите части на сградата (коридори, стълбищни и етажни площадки,
тавани, подпокривни пространства, мазета, шахти и др.), които трябва да се поддържат
свободни и проходими.
3. Извършването на търговски, стопански и други производствени дейности, с
изключение на разрешените по установения ред.
4. Простирането пред прозорците, на балконите и терасите над нивото и извън
парапета откъм улици, площади, паркове.
5. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други неукрепени
предмети над нивото на парапета.
6. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако са
здраво закрепени и надлежно отводнени.
7. Изтърсването и изтупването от балконите, терасите и прозорците на жилищни
сгради, освен на местата и през времето, регламентирани в Правилника за вътрешния
ред, приет от общото събрание на собствениците.
Чл. 19. Търговците и физическите лица, занимаващи се с разпространение и
продажба на литература, видеофилми и аксесоари с порнографско и еротично
съдържание се задължават:
1. да извършват дейността си само в закрити помещения (книжарници,
видеотеки и др.специализирани магазини и щандове);
2. в неспециализирани магазини и книжарници да експонират литература и
видеофилми с еротично съдържание на височина не по-малко от 180 см.;
3. да предлагат за продажба списанията и илюстрованите книги с еротично
съдържание задължително опаковани в пликове.
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Чл. 20. Забранява се публичния показ и продажбата на литература, видеофилми
и аксесоари с порнографско и еротично съдържание на открити търговски площи улици, тротоари, пазари, маси сергии, будки за вестници и др.
Чл. 21. Забранява се публичния показ на плакати, снимки и др. с порнографско и
еротично съдържание в автобуси, микробуси и др. средства за обществен превоз.
Чл. 22. Поставя се табела на видно място в магазините „Забранява се
допускането и посещението на лица под 16 години в специализираните магазини и
книжарници за литература и аксесоари с еротично съдържание”.
Чл. 23. Забранява се публичния показ и продажбата на литература, видеофилми
и аксесоари с порнографско и еротично съдържание на лица под 16-годишна възраст.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА И ЧАСТНАТА
СОБСТВЕНОСТ
Чл. 24. Забранява се:
1. отварянето и влизането, под какъвто и да е предлог, в подземните и
надземните инсталационни съоръжения без писмено разрешение на органите и
организациите, които ги стопанисват;
2. отварянето и ремонтирането на обществените водни, електрически и др.
съоръжения и инсталации от лица, които нямат право да извършват тази дейност;
3. изваждането и снижаването на бордюри без писмено разрешение от
общинската администрация;
4. ползването на неизправни сгради и площадкови водопроводни инсталации;
5. открито полагане на всякакъв вид кабели по тротоари, пътни платна и
дървета;
6. разрушаването и премахването на предпазни огради и съоръжения по
строителните обекти;
7. използването на питейна вода за измиване на настилки, тротоари, улици и
площади;
8. поливането и миенето с питейна вода на пътните подстъпи, дворовете и
моторните превозни средства. За тази цел собствениците могат да ползват собствени
водоизточници;
9. увреждането или унищожаването на противопожарните съоръжения, както и
заличаването на техните означения, както и увреждане или унищожаване на
геодезически репери, указателни табели и други сигнализационни предмети.
Чл. 25. Забранява се:
1. изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сградите.
2. поставянето 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 и превозните средства,
обслужващи градския транспорт.
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3. унищожаването и повреждането на реклами, нагледни материали,
политическа украса, знамена, плакати, некролози и др., поставени на определените за
тази цел места.
4. изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците на културата и
паметни плочи; физическото посегателство върху тях, както и оскверняването им с
действия, уронващи обществения морал и норми на поведение.
Чл. 26. Политическите партии, коалиции и обществени организации по време на
избори организират поставянето на нагледни агитационни материали на определените
от кмета на общината места и снемането и почистването им в 14-дневен срок след
приключване на изборите.
Чл. 27. Забранява се:
1. събарянето, повреждането и разместването на табелки и пътни знаци, пейки,
съоръжения и кошчета за улична смет, поставени в градините, парковете, детските и
спортните площадки и на други обществени места.
2. повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и
съоръжения; на телефонните апарати, съоръжения и кабини; на заслоните на спирките
на обществения транспорт; на обществените чешми; уличните хидранти;уличните и
парковите осветителни тела и съоръжения; на афишните съоръжения и площи; на
склуптурно-декоративните фигури и елементи; на обществените тоалетни, сгради и
огради; на противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, светофари,
ограждения, съоръжения, превозни средства и други.
3. събарянето, повреждането и унищожаването на уличните кофи и контейнери
за смет, както и запалването на отпадъците в тях.
4. повреждането, замърсяването, драскането и унищожаването на фасадите,
оградите, вратите и улуците на частните и обществените сгради.
5. ползването на съоръженията по детските площадки монтирани в дворовете на
детските градини, училищата и парковете, от лица над 14-годишна възраст.
Чл. 28. Забранява се:
1. завземането под какъвто и да е предлог и без правно основание на общински
земи и терени и части от тях, в това число поземлени имоти, пътища, площади, улици,
тротоари, паркинги, зелени площи, междублокови пространство, квартални градинки,
пътеки, земеделски имоти, гори и др., които са публична или частна общинска
собственост;
2. ограждането, завземането и използването на площади, уличните и
междублоковите пространства, паркове, градинки и други площи, за цели, различни от
предвидените в регулационния план, извършване на производствена, търговска или
друга стопанска дейност, изграждане на бараки и други временни постройки без
разрешение, отглеждане на животни, използване за земеделски цели и други.
3. извършване на строително-монтажни работи в имоти публична или частна
общинска собственост, от лица, които нямат право да извършват тази дейност и без
писмено разрешение от общината.
Чл. 29. Търговските дружества, кооперациите, едноличните търговци,
предприятията, учрежденията, организациите и гражданите, се задължават да:
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1. поддържат външните части на сградите и имотите в безопасно за живота и
здравето на гражданите състояние;
2. почистват от сняг и лед тротоарите и/или прилежащите части към имотите,
както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за преминаването на
пешеходци от падналия сняг;
3. обезопасяват строителните площадки при извършване на строителни и
ремонтни работи, както и изкопи и шахти на общодостъпни места;
4. превозват строителни, отоплителни материали и отпадъци в превозни
средства с добре уплътнени каросерии, а лесноразпиляемите такива – в покрити
превозни средства;
5. не допускат движението на моторни превозни средства с непочистени гуми,
замърсяващи с кал и други замърсители уличните платна;
6. не допускат движението на пътни превозни средства, които нарушават
структурата на асфалтовото покритие;
7. възстановят или заплатят стойността за възстановяването на повредените
улични платна, тротоари, зелени площи при извършване на строително – ремонтни
работи;
Чл. 30. Не се разрешава складирането на въглища, дърва, строителни материали,
строителни отпадъци и други едрогабаритни предмети, без разрешение от общината, за
повече от 48 часа в предназначените за общо ползване площи (тротоари, улици и др.).
Чл. 31. В района на гробищните паркове, гражданите са длъжни:
(1) да поддържат в добър вид гробовете на близките си, да почистват същите и
около тях;
(2) да изхвърлят отпадъците при почистване на гробовете в съдовете, поставени
за целта;
(3) да разлепват некролози и съобщения за възпоминания само на поставените
за целта места.
Чл. 32. В района на гробищните паркове се забранява:
1. увреждане и разрушаване на паметници, паметни плочи, снимки и надгробни
надписи;
2. паленето на огън и въвеждането на животни.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
Чл. 33. (1). Поддържането на естетичен вид на територията на Общината,
изисква редовно почистване, метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени
висулки и надвиснал сняг, сметосъбиране по улици, площади, градини, паркове, зелени
площи, между блоковите пространства, съдовете за смет, общите части на сградите,
етажната собственост, предназначена за общо ползване, обществени сгради, витрини за
заведения и фирми, места край водните площи, спортни и детски площадки,
кооперативни пазари, автобусни спирки, стълбовете, пътните знаци, огражденията и
други.
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(2). Почистването на сняг по общинската пътна и уличната мрежа на града се
извършва от община Кричим в следния порядък:
1. Обработка с луга и пясъчни смески на улиците и булевардите с интензивно
движение се извършва с предимство.
2. Забранява се складирането на сняг в района на кръстовищата и срещу
пешеходните пътеки.
3. Натрупването на сняг върху тротоарите се извършва така, че да се остави
достатъчно място за движението на пешеходците. Не се оставя сняг в обсега на
автобусните спирки, срещу входовете на гаражите и обществените заведения.
4. Уличните регули и решетки на оттоците се почистват от сняг и лед, за да се
осигури оттичане на водата от разтопения сняг при затопляне на времето.
(3). Дейностите по предходните алинеи се организират и контролират от
ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации, фирми,
заведения, по отношение на производствените, административните, складовите
помещения, гаражи, паркинги, кооперативен пазар, гари, автогари, строителни
площадки, фургони, дъждоприемни шахти и други имоти, които управляват и
стопанисват, както и прилежащите на тях части от територията, зелени площи,
тротоари и улични платна.
(4). Домоуправителите организират и контролират изпълнението на дейностите
по предходните алинеи в сградите и входовете в режим на етажна собственост, по
отношение частите предназначени за общо ползване от обитателите, дворовете, частите
от вътрешно кварталните пространства, частите от тротоарните и уличните платна,
прилежащи на съответните имоти.
(5). Гражданите отговарят по отношение на индивидуалните дворове, сгради,
постройки и съоръжения с прилежащите им части от тротоарите и уличните платна.
(6). Прилежащите тротоари, зелени площи, улични платна и други се определят
от Кмета на Общината.
Чл. 34. Забранява се:
1. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества,
твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други, които могат да повредят
сметосъбирачните машини.
2. Преместването на съдовете за смет от определените места.
3. Запалването на сметта в съдовете за смет и площадките.
4. Преграждането, засипването и премахването по какъвто и да е начин на
съществуващите канавки за оттичане на дъждовни води.
5. изгарянето, изхвърлянето на гуми, пластмаси, смоли, петролни продукти и
други материали, вещества и химикали, създаващи предпоставки за замърсяване на
околната среда.
6. изхвърлянето на опаковки, и други замърсяващи предмети от пешеходци и
от превозните средства, извън съдовете за сметосъбиране
7. Засаждането на високорастящи дървесни видове под електропроводите за
ниско и високо напрежение.
Чл. 35. Не се разрешава складирането на въглища, дърва, строителни материали,
строителни отпадъци и други едрогабаритни предмети, без разрешение от общината, за
повече от 48 часа в предназначените за общо ползване площи (тротоари, улици и др.).
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Чл. 36. Собствениците и ползвателите на незастроени поземлени имоти в
населените места са длъжни да ги поддържат в състояние: оградени с предпазна мрежа,
почистени от боклуци и отпадъчни материали, подравнени, трамбовани и затревени
или засадени с декоративни или овощни храсти и дървета. Административнонаказателна отговорност носи и всеки от съсобствениците на такива имоти, респ.
съпритежателите на вещното право на ползване, независимо от размера на
притежавания дял.
Чл. 37. В района на гробищните паркове, гражданите са длъжни:
(1) да поддържат в добър вид гробовете на близките си, да почистват същите и
около тях;
(2) да изхвърлят отпадъците при почистване на гробовете в съдовете, поставени
за целта;
(3) да разлепват некролози и съобщения за възпоминания само на поставените
за целта места.
Чл. 38. (1) Забранява се къпането, плуването и други водни дейности, както и
използването на плавателни съдове в неохраняеми водни зони (открити канали,
дренажи, изкопи, дерета, реки, язовири и микроязовири), намиращи се на територията
на Община Кричим.
(2) Собствениците и ползвателите на такива водни обекти, когато същите са
неохраняеми, са длъжни да поставят поне четири табели на видно място
непосредствено пред водния обект, съдържащи предупреждение, че обекта е
неохраняем и къпането е строго забранено.
Чл. 39. Забранява се смяната на масла и замърсявания, предизвикани от
ремонтиране на моторни превозни средства /МПС/, извън определените за целта
специализирани сервизи.
Чл. 40. Забранява се изливане в канализацията на химически агресивни, отровни
и биологически вредни вещества.
Чл. 41. Извършване на всякакви действия по монтаж на излъчватели на енергия
на ЕМП (ретранслатори), без да са предоставени необходимите доказателства за
спазване на разпоредбата на чл.185, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
съгласно която в случаите извън тези по чл. 185, ал.1 от ЗУТ, се изисква решение на
Общото събрание на собствениците, взето по установения ред и изрично писмено
съгласие на всички собственици – непосредствени съседи на обекта, а когато се
завземат общи части – съгласието на всички собственици, изразено с нотариална
заверка на подписите, както и тази на чл.186 от ЗУТ, където за изменение на
съществуващи общи инсталации или прокарване на нови инсталации в съсобствени
сгради или в сгради – етажна собственост, се изисква изрично писмено съгласие на
всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост.
Чл. 42. Монтиране на излъчватели на енергия на ЕМП (ретранслатори) в
нарушение на разпоредбите на Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими
нива на електромагнитни полета в населените територии и определяне на хигиеннозащитните зони около излъчващите обекти и същите превишаващи пределно
допустимите нива, посочени в Приложение № 1 от същата Наредба.
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РАЗДЕЛ ПЕТИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ
Чл. 43. (1). На територията на общината при стриктно спазване на нормативната
уредба по устройство на територията и всички ветеринарномедицински и санитарнохигиенни изисквания могат да се отглеждат /затворено/ домашни животни и птици
върху собствения имот в количество, необходимо за задоволяване на лични нужди.
(2). Собствениците на селскостопански животни отглеждани за лични нужди са
длъжни да прилагат разпоредбите на чл. 137б от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(3). Собствениците на селскостопански животни е необходимо да ги отглеждат,
съгласно изискванията на глава седма „Защита и хуманно отношение към животните”
от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 44. (1). Собственици, които отглеждат селскостопански животни и птици в
личните си дворове, са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района и със
зоохигиенните, ветеринарно-медицинските и санитарно-хигиенните изисквания.
(2). Стопанските постройки със селскостопанско предназначение се изграждат
съгласно определените норми както следва:
1. На 3 /три/ метра от дворищно-регулационните линии;
2. На 6 /шест/ метра от жилищните сгради, находящи се в дворното място,
както и от сградите от съседните имоти.
(3). При невъзможност за спазване на разстоянията по ал.1 е необходима
нотариално заверена декларация за съгласие от всички съседи.
(4). Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така, че
да отговарят на условията по чл. 44 и чл. 45 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/.
Чл. 45. (1). Отглеждането на животни се извършва в ограден двор, сгради или
постройки отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:
1. Водонепропускливи
дезинфекция;

подове,

позволяващи

почистване,

измиване

и

2. Дворове, позволяващи механично почистване и измиване;
3. Отделно помещение за фуражите;
4. Заустване на отпадните води - в торище или изгребна яма с циментирана
основа за отцеждане на тора.
(2). Собствениците на животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират
помещенията и дворовете, периодично да извършват борба с гризачите, а в летния
сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени от
Министерството на здравеопазването /МЗ/ и Министерство на околната среда и водите
/МОСВ/.
Чл. 46. (1). Собствениците на животни и птици трябва да изградят и поддържат
септични ями и торища съобразно техническите и санитарно-хигиенните изисквания на
разстояние не по-малко от 3 /три/ метра от границите на имота, като са длъжни:
1. Да изнасят ежедневно торовата маса от помещението на определено за
целта място в рамките на парцела;
2. Да съхраняват торовата маса в завързани плътни полиетиленови торби
и след превишаване на 1 /един/ куб.м. да я извозват извън границите на парцела
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на определени за целта торища от общината или в собствен имот, отстоящ на
повече от 300 /триста/ метра извън населеното място.
(2). Задължението за изграждане и поддържане на септични ями и торища в
собствените имоти се отнася и за лицата, които отглеждат животни и птици извън
регулацията на населеното място в общината.
Чл. 47. (1). За животновъдни обекти, регистрирани по Закона за
ветеринарномедицинската дейност, намиращи се в бивши стопански дворове важат
условията за отстояния на имотите, посочени в чл.46 и чл.48 от настоящата наредба,
както и действащите нормативни уредби.
(2). Собственици на животни, нерегистрирани като животновъдни обекти,
отглеждани в бивши стопански дворове се ползват с разрешителния режим по реда на
тази наредба.
Чл. 48. (1). Разрешава се отглеждането на селскостопански животни в
урбанизираната територия на общината в:
1. заварени законни или търпими по смисъла на Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, стопански постройки, които отговарят на санитарнохигиенните, ветеринарномедицинските изисквания и на нормативните
изисквания за опазване на околната среда;
2. новоизградени стопански постройки по реда на Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ и съответните подзаконови нормативни актове при спазване
на санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските и изискванията за опазване
на околната среда.
(2). Постройките за отглеждане на животни се изграждат след издадено
разрешение за строеж.
Чл. 49. (1). Забранява се отглеждането на селскостопански животни в остарели
паянтови и полумасивни стопански постройки, в които не може да се осигурят
санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на
съответния вид животни, на нормативните изискванията за опазване на околната среда
и които не са регистрирани и вписани като животновъдни обекти по реда на Закона за
ветеринарно-медицинската дейност.
(2). Състоянието на постройките по ал.1 се констатира от компетентните
длъжностни лица на отдел „Здравеопазване на животните” при Областна дирекция
„Безопасност на храните” /ОДБХ/ - Пловдив, Регионалната инспекция по опазване на
околната среда и водите /РИОСВ/, по сигнал до контролните органи по тази наредба.
Чл. 50. (1). Забранява се придвижване на неидентифицирани, съгласно
разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/, едри преживни
животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и свине в населеното място.
(2). Забранява се движението на еднокопитни животни, използвани за
животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населеното место и
републиканската пътна мрежа без да са идентифицирани и на които не са извършени
мероприятията, предвидени в държавната профилактична програма.
Чл. 51. (1). Забранява се отглеждането на животни и птици в селскостопански
сгради, разположени на разстояние по-малко от 6 /шест/ метра от жилищни сгради в
съседни поземлени имоти и на по-малко от 3 /три/ метра от дворищните регулационни
линии, при липса на нотариално заверени декларации за съгласие от съседите.
(2). Забранява се отглеждането на селскостопански животни, пчелни семейства и
гълъби в жилищни сгради в режим на етажна собственост.
(3). Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти, за които е
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констатирано по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ или не се използват
по предназначение.
Чл. 52. (1). Забранява се отглеждането за лични нужди на домашни животни в
имоти, граничещи с представителни обществени места и сгради, съоръжения и
магистрали.
(2). Забранява се изграждането и експлоатацията на животновъдни обекти:
1. До всички водоизточници за питейни и битови нужди и водоснабдителни
съоръжения, отстоящи на разстояние по-малко от 200 /двеста/ метра от дренажните
кладенци;
2. На територията на всички природозащитни обекти и естествени
местообитания на защитени от закона растителни и животински същества, както и
охранителната ивица от 700 /седемстотин/ метра около тях;
Чл. 53. Забранява се отглеждането и пашата на селскостопански животни в
обществени озеленени площи на урбанизираната територия, в това число всички
паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни
паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в
дворовете на здравни заведения, училища, детски градини и детски ясли и заведения за
социални грижи.
Чл. 54. (1). Забранява се безстопанствено движение на селскостопански животни
в строителните граници на урбанизираната територия на общината, придвижването на
болни или съмнително болни от заразни и паразитни болести животни през населеното
място, освен в случаите, когато е разпоредено от ветеринарно-медицинските органи.
(2). Забранява се извеждането на стада от животни за паша, извън определения
със заповед на кмета на община Кричим маршрут.
Чл. 55. (1). Забранява се навлизането на селскостопански животни и птици в
частни урегулирани поземлени имоти и земеделски имоти (градини, ниви, ливади,
овощни насаждения), с което се застрашава собствеността на населението и
земеделската продукция.
(2). Забранява се пашата на селскостопански животни и птици в строителните
граници на населените места.
Чл. 56. (1). Забранява се клането на животни и обработката на животински
продукти за собствени нужди на домакинствата по уличните и тротоарните платна,
зелени площи и др., извън границите на дворните места.
(2) Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и
кофите за смет, като стопаните се задължават да извозват същите в трупосъбирателна
яма.
Чл. 57. Не се допуска:
(1). Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на твърди битови
отпадъци и съдовете за разделно събиране на отпадъци, и върху площи - общинска или
държавна собственост в границите на населеното място;
(2). Замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и
животински екскременти;
(3). Натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и
прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка.
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Чл. 58. (1). Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани
поземлени имоти, предвидени за ниско жилищно строителство, както и извън
регулационните граници при спазване на следните изисквания:
1. Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване
подават заявление за регистрация в общината, където се води регистър на постоянните
и временни пчелини;
2. Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т. 1 собственикът
поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище),
брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина;
3. В населени места в имоти с ниско жилищно строителство и в законно
застроените имоти извън границите на урбанизираната територия, пчелините са на
разстояние не по-малко от 5 /пет/ метра от границата на съседа, ако входовете им са
ориентирани към него, и не по-малко от 3 /три/ метра, ако входовете не са с лице към
границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 /два/ метра,
или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 /два/ метра под нивото
на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда.
(2). Постоянни и временни пчелини не се устройват на разстояние, по-малко от
100 /сто/ метра от административни сгради, училища, детски градини, паркове и зелени
площи.
(3). Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300
/триста/ метра от съседни пчелини и на повече от 100 /сто/ метра от републиканската
пътна мрежа.
Чл. 59. За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства
общината може да учреди право на ползване върху имоти общинска собственост по
реда на Закона за горите, Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за
управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество в община Кричим,
при спазване изискванията на чл.13, ал.1 от Закона за пчеларството.
Чл. 60. (1). Забранява се отглеждането на селскостопански животни, пчелни
семейства и гълъби в жилищни сгради в режим на етажна собственост.
(2). Забранява се отглеждането на животни компаньони и гълъби на открити
тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост.
(3). Забранява се функционирането на приюти, хотели и училища за домашни
любимци в жилищни постройки в режим на етажна собственост.
Чл. 61. (1). Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти, за
които е констатирано по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, че са
незаконни строежи или не се използват по предназначение.
(2). Забранява се на физическите и юридически лица, които отглеждат
селскостопански животни да замърсяват земната повърхност и почвата в населените
места с оборски тор, торова течност и животински екскременти.
(3). Забранява се транспортирането на кучета с превозните средства на
обществения транспорт, с изключение на служебните кучета на МВР и кучета водачи за
слепи хора.
Чл. 62. (1). Забранява се предлагането/поставянето на храна и хранителни
отпадъци на безстопанствени кучета и котки на обществени места, с цел
предотвратяване създаването на хранителни навици и териториалност.
(2). Приютяване на безстопанствени животни във входовете и прилежащите
територии на жилищните сгради.
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Чл. 63. (1) Собствениците на селскостопански животни, които притежават и
кучета за охрана са длъжни да ги регистрират и отглеждат в съответствие с
изискванията на настоящата наредба.
(2). В случай, че кучетата, ползвани за охрана на стада селскостопански животни
са оставени да се движат свободно, същите се настаняват в приют за животни, а на
собствениците се налагат съответните санкции.
(3). Собствениците на кучета-пазачи осигуряват стерилизацията им.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ
ПРОЯВИ
Чл. 64. (1). Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от
граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по реда и
при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
(2). Писменото уведомление по чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите
и манифестациите се отправя до кмета на Община Кричим.
Чл. 65. (1). В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се
посочват: пълното наименование на организатора и неговото седалище; точните имена
и адреси на представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта,
мястото и времето на провеждане и предполагаемият брой на участниците.
(2). В уведомлението за провеждане на манифестация се посочва и маршрутът
на движението ѝ.
Чл. 66. Организаторите на събрания, митинги или манифестации разгласяват
провеждането им след изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е
наложена забраната по чл. 12, ал. 3 от Закона за събранията митингите и
манифестациите.
Чл. 67. (1). Когато след изтичането на 24 часа от получаването на
уведомлението от даден организатор, постъпят уведомления за провеждането на други
прояви за същото време, място и маршрут на движение, се разрешава провеждането
само на проявата по първото уведомление.
(2). Когато са постъпили уведомления за провеждане на различни прояви в едно
и също време, място и маршрут на движение, общинската администрация съдейства за
постигане на съгласие между организаторите за провеждане на планираните прояви в
различно време или място. Ако не се постигне съгласие, се разрешава провеждането на
мероприятието, за което е постъпило първото уведомление.
Чл. 68. (1). Организаторите на проявите са длъжни да осигурят спазването на
обществения ред при провеждането им, чистотата на площите и терените след края на
съответната проява, както и опазването на общинските имоти от повреждане и
унищожаване.
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(2). Органите на общината, със съдействието на полицията, взимат
необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на
обществения ред и безопасността на движението.
Чл. 69. Препис от акта за забрана по чл. 12, ал. 3 от Закона за събранията,
митингите и манифестациите се изпраща на съответните полицейски органи след
изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и ал. 5 от същия закон.
Чл. 70. Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви
на открити общински площи, извън предназначените за целта места (стадиони, зали,
салони), се дава от кмета на общината по реда на този раздел.
Чл. 71. Забранява се:
1. внасянето на предмети при провеждането на масови мероприятия, които при
употреба биха застрашили живота и здравето на други лица (боксове, вериги, бухалки,
туристически ножове и други) на стадиони, площади, спортни и други зали;
2. влизането на граждани в нетрезво състояние и дрогирани граждани на масови
мероприятия, както и продажбата и употребата на алкохолни напитки и наркотици;
3. пушенето в закрити спортни зали, театрални и киносалони, освен на
определените за това места.
Чл. 72. Задължават се всички посетители на театър, кино, концерти, хотели,
бани, почивни домове, балнеолечебни, поликлинични, болнични и учебни заведения и
други обществени такива да спазват приетите от ръководствата им правила за
вътрешния ред.
Чл. 73. (1). При провеждане на футболни и други спортни мероприятия, с цел
недопускане нарушения на обществения ред и противодействие на футболното
хулиганство, се разрешава:
1. определяне на зона в района на спортното мероприятие, в която да бъдат
налагани ограничителни мерки;
2. ръководителят на охраната да въвежда режим на движение на моторни
превозни средства /МПС/ с ограничения в зоните за провеждане на масови спортни
мероприятия.
(2). Забранява се:
1. продажбата на алкохол в зоната за налагане на ограничителни мерки в
пределен интервал от време, преди, по време и след приключване на спортните
мероприятия;
2. внасяне и употреба в зоната за ограничителни мерки и спортния комплекс на
пиротехнически изделия с увеселителна цел, вещи и предмети, при употребата на които
се застрашава живота и здравето на околните, или които биха могли да бъдат хвърляни
на пистата и терена;
3. допускане в района на спортното мероприятие на граждани в нетрезво
състояние;
4. извършване на търговска дейност извън определените за целта места в
близост до спортния комплекс.
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РАЗДЕЛ СЕДМИ
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ И РЕД В
ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ
Чл. 74. (1). Спрените от движение, излезлите от употреба и изоставените
превозни средства трябва да бъдат паркирани в гаражи или в дворната част на
поземлените имоти на собствениците.
(2). Забранява се паркирането им в имоти общинска и държавна собственост,
които не са предназначени за тази цел, включително, на тротоарите, улиците,
площадите, зелените площи и междублоковите пространства и в откритите обществени
паркинги.
(3). Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства /МПС/ ги
предават на операторите на площадки за събиране и съхраняване или в центровете за
разкомплектуване.
(4). Забранява се предаването на излезли от употреба моторни превозни средства
/ИУМПС/ или на отпадъци от моторни превозни средства /МПС/ по начини, различни
от предвидените в Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (обн.
ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.);
(5). Забранява се предаването на излезли от употреба моторни превозни средства
/ИУМПС/ на лица, които не притежават разрешение издадено по реда на чл. 67 от
Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда
на Глава седма, Раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда.
(6). Местата за разполагане на площадките за предаване на излезли от употреба
моторни превозни средства /ИУМПС/ се определят от кмета на общината.
Чл. 75. Забранява се:
(1). (изменена с Решение № 167, взето с Протокол № 16 от 16.03.2017 год. на
ОбС) Паркирането на превозни средства по паркове, градини, детски площадки, площи,
предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън
разрешените за това места;
(2). Преместването, повреждането и унищожаването на пътни знаци, пътна
сигнализация, свързани с безопасността на движението от неоторизирани лица,
поставянето на частни и други табели и знаци;
(3). Паркирането върху или в близост по-малка от два метра от уличните
противопожарните хидранти;
(4). (изменена с Решение № 167, взето с Протокол № 16 от 16.03.2017 год. на
ОбС) Ремонтирането на път, поставянето на съоръжения или трайни знаци за паркиране
на превозни средства, съоръжения за намаляване на скоростта върху улици, тротоари,
площади и паркинги, без да е взел мерки за осигуряване на безопасността на
движението;
(5). (изменена с Решение № 167, взето с Протокол № 16 от 16.03.2017 год. на
ОбС) Завземането, ограждането, поставянето на кашпи, вериги, ленти и/или други
предмети и съоръжения върху уличните платна, и/или тротоари, както и заграждането
им с бариери освен в случаите когато има разрешение от общинската администрация;
(6). Движението на превозни средства с животинска тяга, необорудвани с
престилки за животински отпадъци;
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(7). Движението на нерегистрирани по реда на Наредбата за регистрация и отчет
на пътни превозни средства, теглени от животинска тяга на територията на община
Кричим, а за регистрираните - в централната градска част;
(8). движението на моторни превозни средства с течове или видима техническа
неизправност;
(9). Движението по улиците на града на превозни средства с необезопасени
товари, както и тегленето на товари и инвентар, увреждащи пътната настилка;
(10). Влизането на пътни превозни средства в дворовете на училищата и
детските заведения, с изключение на обслужващите автомобили, след разрешение на
съответния директор;
(11). Забранява се движението и паркирането на моторни превозни средства във
връзка с извършване на товаро-разтоварни дейности, обслужващи търговски обекти в
централната градска част – пешеходна зона, освен при наличието на пропуски,
издадени от общинска администрация;
(12). Повреждането, замърсяването или облепването с рекламни и агитационни
материали на спирковите знаци и заслони, улични стълбове и съоръжения на уличното
осветление.
Чл. 76. Забранява се на водачите на моторни превозни средства, предназначени
за обществен транспорт, отклонението от утвърдения маршрут, неспазването на
утвърденото разписание и/или пропускането на определените спирки на автобусите от
обществения транспорт.

РАЗДЕЛ ОСМИ
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 77. (1). Актовете за установяването на нарушенията се съставят от Кмета на
общината или определени от него длъжностни лица – служители на Общината,
органите на РУП, ръководителят на регионалната ветеринарно-медицинска служба
(РВМС) – гр. Пловдив, ръководителя на регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр.
Пловдив, ръководителя на Областна дирекция „Безопасност на храните” – гр. Пловдив.
(2). По реда на ал. 1 упълномощените длъжностни лица са длъжни да съставят
актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение в предоставените им с
тази наредба правомощия.
Чл. 78. (1). За установените нарушения на наредбата се налагат
административни наказания глоба и имуществена санкция в размерите предвидени за
съответните нарушения.
(2). Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от
наказващия орган, съобразно тежестта на нарушението, степента на вина на
нарушителя.
(3). Установеното по тази наредба административно наказание се налага, ако за
същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен
акт.
(4). Установяването на нарушенията на Наредбата, издаването на Актовете за
установяване на административно нарушение /АУАН/, обжалването и изпълнението на
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наказателните постановления става по реда, определен от Закона за нарушенията и
наказанията /ЗАНН/.
Чл. 79. (изменен с Решение № 167, взето с Протокол № 16 от 16.03.2017 год.
на ОбС) Длъжностните лица по чл. 77 от Настоящата Наредба при неизпълнение на
възложените им задължения се санкционират по реда на Закона за административните
нарушения и наказания /ЗАНН/.
Чл. 80. (изменен с Решение № 343, взето с Протокол № 42 от 20.12.2018 год.
на ОбС) За маловажни случаи на административни нарушения на наредбата,
установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ,
овластените контролни органи налагат на място глоби в размер от 10 до 50 лв. За
наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния
орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и
размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е
съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска
администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати
доброволно глобата.
Чл. 81. (1). (изменена с Решение № 343, взето с Протокол № 42 от 20.12.2018
год. на ОбС) За административни нарушения, извършени от малолетни лица, които не
са навършили 14 години, непълнолетни от 14 до 16 години и поставени под пълно
запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които
съзнателно са допуснали извършването им
(2). Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които са
навършили 16 години, но не са навършили 18 години и са могли да разбират свойството
и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
(3). (изменена с Решение № 343, взето с Протокол № 42 от 20.12.2018 год. на
ОбС) За административни нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни лица,
поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или
настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
Чл. 82. За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия,
заведения, организации и търговски дружества, административнонаказателна
отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и
ръководителите, които са наредили или са допуснали да бъдат извършени.
Чл. 83. (изменен с Решение № 167, взето с Протокол № 16 от 16.03.2017 год.
на ОбС) (1). Който наруши забраната по чл. 6, т. 20 и т. 20а, чл. 11, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3,
чл. 16, ал. 4, свързана с продажба на алкохолни напитки, чл. 71, т. 2 и т. 3, се наказва с
глоба от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 до
1000 лв. Ако нарушението е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция
е от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 3000 лв. За нарушения,
извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размер от 3000 до
5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв.
(2). Който наруши забраната по чл. 16, ал. 4, свързана с рекламиране на
алкохолни напитки в нарушение на чл. 55, ал. 1 и 2 от Закона за здравето, се наказва с
глоба от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв. Когато
нарушението е извършено от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 3000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 30 000 лв. Когато
нарушението е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в
размер от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение - от 30 000 до 50 000 лв.
(3). Нарушенията по ал. 1 и ал. 2 се установяват с актове, съставени от държавни
здравни инспектори от регионалните здравни инспекции и/или от държавни здравни
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инспектори от Министерството на здравеопазването, а наказателните постановления се
издават от директора на регионалната здравна инспекция, съответно от министъра на
здравеопазването.
Чл. 84. (изменен с Решение № 167, взето с Протокол № 16 от 16.03.2017 год.
на ОбС) (1). Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за
дете, което наруши чл. 6, т. 8, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до
500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000
лв.
(2). Собственик (управител) на питейно и увеселително заведение и търговски
обект, който наруши забраната по чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 14, ал. 2, т. 1, като допусне от
22,00 ч. до 6,00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 6, т. 8,
се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно
нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.
(3). Нарушенията по ал. 1 и ал. 2 се установяват с акт от полицейските органи, а
наказателното постановление се издава от директора на областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 85 (нов - Решение № 167, взето с Протокол № 17 от 16.03.2017 год. на
ОбС) (1). Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на
етажна собственост, който не изпълни задълженията си по чл. 18, ал. 2, се наказва с
глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до
350 лв., когато е юридическо лице.
(2). Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на
етажна собственост, който наруши или не изпълни задълженията си по чл. 6, т. 4 и чл.
18, ал. 5, и ал. 6, като с действията си наруши правилата за вътрешния ред в етажната
собственост и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици
и/или ползватели и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо
лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.
(3). Член на управителен съвет (управител), член на контролен съвет
(контрольор), който наруши или не изпълни задълженията си по чл. 18, ал. 3, т. 1, се
наказва с глоба от 300 до 1000 лв.
(4). Председател на управителен съвет (управител), който наруши или не
изпълни задълженията си по чл. 18, ал. 3, т. 2 и не заявява за вписване обстоятелства,
подлежащи на вписване в публичния регистър по чл. 44 от ЗУЕС, както и промените в
тях, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
Чл. 86. (нов - Решение № 167, взето с Протокол № 17 от 16.03.2017 год. на
ОбС) За нарушение на разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 3 на виновните лица се налага
глоба в размер от 100 до 300 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай.
Чл. 87. (нов - Решение № 167, взето с Протокол № 17 от 16.03.2017 год. на
ОбС) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 49,
ал. 1 и ал. 2, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 1000
до 5000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно
нарушение - от 2000 до 10 000 лв.
Чл. 88. (нов - Решение № 167, взето с Протокол № 17 от 16.03.2017 год. на
ОбС) Който наруши забраната по чл. 50, ал. 1 и ал. 2, се наказва с глоба от 300 до 500
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лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв. Когато нарушението е
извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.
Чл. 89. (нов - Решение № 167, взето с Протокол № 17 от 16.03.2017 год. на
ОбС) Граждани и длъжностни лица, които нарушат забраните, предвидени в Раздел
Шести, с което нарушат установения ред и гаранциите за организиране и провеждане
на събрания, митинги или манифестации, се наказват с глоба от 50 до 300 лв., ако не
подлежат на по-тежко наказание.
Чл. 90. (нов - Решение № 167, взето с Протокол № 17 от 16.03.2017 год. на
ОбС) Който наруши забраната по чл. 75, ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 200 лева.
Чл. 91. (нов - Решение № 167, взето с Протокол № 17 от 16.03.2017 год. на
ОбС) Който наруши забраната по чл. 75, ал. 2, като премахне, премести и повреди или
унищожи поставен на пътя пътен знак, без да е създадена опасност за живота или
имуществото на трети лица, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно
нарушение – с глоба в размер от 300 до 1500 лева.
Чл. 92. (нов - Решение № 167, взето с Протокол № 17 от 16.03.2017 год. на
ОбС) Който наруши забраната по чл. 75, ал. 4, като нареди да се ремонтира път или да
се постави съоръжение или препятствие по него, без да е взел мерки за осигуряване на
безопасността на движението, се наказва с глоба от 2000 до 7000 лв.
Чл. 93. (нов - Решение № 167, взето с Протокол № 17 от 16.03.2017 год. на
ОбС) Който наруши разпоредбите от настоящата наредба, непредвидени в тестовете на
чл. 83, чл. 84, чл. 85, чл. 86, чл. 87, чл. 88, чл. 89, чл. 90, чл. 91 и чл. 92, се наказва с
глоба от 50 до 100 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 100 до 200
лв., ако не подлежат на по-тежко наказание. За нарушения, извършени от юридически
лица или едноличен търговец, се налагат имуществени санкции в размер от 100 до 200
лв., а при повторно нарушение - от 200 до 400 лв., ако не подлежат на по-тежко
наказание.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба „обществен ред” е установеният с нормативни
актове ред, който осигурява нормално спокойствие и възможност да се упражняват
съответните граждански права.
§ 2. По смисъла на тази наредба „хладните оръжия” са предмети, пригодени за
лесно извършване на физическо разкъсване на твърди тела и предназначени за лична
отбрана или нападение.
§ 3. По смисъла на тази наредба „действия нарушаващи моралните норми” са
употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред
повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на
властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с
които се нарушава общественият ред и спокойствие.
§ 4. „Повторно” е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от
влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за
същото по вид нарушение.
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§ 5. „Обществени места” са общодостъпни за всяко лице места, като обществен
транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина,
театри, стадиони, зали, паркове, площади и други.
§ 6. По смисъла на тази наредба „Обществено полезен труд” е полагане на труд
без възнаграждение в обществен интерес.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 7. Настоящата Наредба е приета от Общински съвет при Община Кричим на
основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и отменя Наредба № 1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община
Кричим, приета с Решение № 178, взето с Протокол № 23 от 07.09.2005 година и
изменена и допълнена с Решение № 35, взето с Протокол № 6 от 29.02.2008 година на
Общински съвет – Кричим.
§ 8. Изпълнението и контролът на настоящата наредба се възлага на Кмета на
община Кричим.
§ 9. Настоящата наредба може да бъде изменяна по реда на нейното приемане.
§ 10. Наредбата влиза в сила 7 дни след оповестяването й по общоприетия от
Общински съвет – Кричим ред.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на
община Кричим, приета с Решение № 127, взето с протокол № 13 от 26.02.2013 г. на
Общински съвет - Кричим, е приета с Решение № 28, взето с Протокол № 4 от
27.01.2016 г. на редовно заседание на Общински съвет – Кричим.
§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на
община Кричим, приета с Решение № 127, взето с протокол № 13 от 26.02.2013 г. на
Общински съвет - Кричим, изменена с Решение № 28, взето с Протокол № 4 от
27.01.2016 г. на редовно заседание на Общински съвет - Кричим, е приета с Решение №
167, взето с протокол № 17 от 16.03.2017 година, и влиза в сила от датата на влизане в
сила на решението за приемането й.
§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим.
§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на
община Кричим е приета с Решение № 343, взето с протокол № 42 от 20.12.2018 г. на
Общински съвет при община Кричим.
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