
НАРЕДБА  № 1  

ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 
РЕД НА ТЕРИТОРИЯТАНА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 

ГлаваI 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1). Тази наредба има за цел да регламентира опазването на обществения 
ред и спокойствието на гражданите, както и опазването на общинските имоти, 
предназначени за общо ползване на територията на Община Челопеч. 
(2). Разпоредбите й са задължителни за всички юридически и физически лица, които 
живеят, временно пребивават или управлението, на които е на територията на 
общината, включително за ръководителите на фирми, организации и учреждения. 
(3). Наредбата определя правомощията на общинската администрация и задълженията 
на гражданите, на ръководителите на учрежденията, обществените организации и на 
търговците, свързани с осъществяването на дейността и целите по предходната алинея. 

Глава II 

ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

Чл. 2. (1) (изм.) Забранява се вдигането на шум, викането, пеенето и шумния говор и 
използването на озвучителни системи и други, за времето от: 
- от 1 ноември до 31 март- от 22,00 ч. до 6,00 ч., 
- от 1 април до 31 октомври- от 23,00 ч. до 07,00 ч. 
В часовете от 22,00 ч. до 7,30 часа се забранява пускането на музика в откритите 
площи извън заведенията и магазините. 

(2). Забраната по ал. 1 не се прилага при обществени прояви, разрешени по 
реда на глава Пета от тази наредба. 
(3). (изм.) Работното време на търговските обекти, заведенията за хранене и 
развлечения се предлага от стопанисващия обекта, като се спазват следните 
изисквания: 
- от 1 ноември до 31 март- от 6,00 ч. до 23,00 ч., като музиката се спира в 22,00 
часа. 
- от 1 април до 31 октомври- от 6,00 ч. до 24,00 ч., като музиката се спира в 
23,00 часа. 
Работното време на питейните заведения (барове, дискотеки, ресторанти и други) се 
удължава извън посоченото само в изключителни случаи със Заповед на Кмета на 
Общината. 

(4). Забранява се извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи 



обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, 
както и неприлични изрази , оскърбително отношения и държане към гражданите и 
органите на властта или скарване, сбиване и други действия, с които се нарушава 
обществения ред и спокойствие. 

(5). (изм.) Забранява се хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други взривни 
вещества, стрелба с огнестрелно оръжие, въздушни пушки и други действия ,които 
нарушават спокойствието или създават опасност за живота и здравето на гражданите, 
при условие, че не представлява престъпление по НК. 

(6). Забранява се продажбата на пиротехнически изделия и тяхната употреба без 
съответното разрешение, издадено от съответните органи и заверено и одобрено от 
общинската администрация. 

(7). Не се допуска продължителното загряване и форсирането на място на автомобилните 
двигатели в населеното място. 

(8). Забранява се поставянето на недобре закрепени предмети и вещи по балконите, 
прозорците, фасадите и покривите, които създават опасност за живота и здравето на 
преминаващите граждани, както и изхвърлянето на битови отпадъци и стъклен 
амбалаж и всякакви други предмети от балконите на жилищните блокове и сгради. 

Чл. 3. Забранява се: 
(1). (нов) Играенето на хазартни игри на обществени места. 

(2). (нов) Достъпа на лица, носещи газово и хладно оръжие в заведения, дискотеки, 
училища и други обществени места. 

(3). (нов) Сервирането на алкохолни напитки в обекти, намиращи се на разстояние 
до 50 метра от учебни заведения. 

(4). Сервирането на алкохолни напитки и продажбата на тютюневи изделия на лица до 
18 год. 

(5). Посещения на малолетни и непълнолетни лица без пълнолетен придружител 
от семейството в питейни и увеселителни заведения, игрални зали, интернет и 
компютърни клубове, както и на други места за масово посещение на хора след 21,00 
часа през зимния период и след 22,00 часа през летния период. 

(6). Забранява се излагането и продажбата на порнографска литература на малолетни и 
непълнолетни. 
 
Чл.   4.   (1).   Забранява   се   влизането   и   престоя   на   явно   пияни   лица   в образователни, 
културни и административни учреждения. 
(2).  Нарушителите  на обществения  ред  в административни  и  обществени сгради, 
както и в заведенията за обществено хранене, обектите за търговия и услуги, се 
отстраняват от техните служители, а при нужда със съдействието на полицията. 

Чл. 5. (1). В жилищните сгради се забранява извършването на производствени дейности 
и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели. 



 
Глава III 

ПРАВИЛА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВЪРХУ 
ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ 

Чл. 6. Кметът на общината, съгласувано с полицията определя: 
1. Улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрана за 
движение на превозни средства, строителни, тежкотоварни и селскостопански 
машини. 
2. Постоянни места и режима за паркиране на превозните средства, както и 
временни места за традиционни сборове и спортни прояви. 
3. Местата за събиране на добитъка за паша и улиците,  по които той се 
извежда. 

Чл. 7. Забранява се: 
(1) (изм.) Паркирането на пътни превозни средства по тротоари, зелени площи, 
детски площадки, пешеходни зони, пешеходни пътеки, пред обществени сгради 
и на неопределените за целта места. 
(2) (нов) Паркирането на пътни превозни средства пред изградените подходи 
за   свободен   достъп   на   лица   с   увреждания,   както   и   други   действия, 
ограничаващи използването на съоръженията от инвалиди,  майки с детски 
колички и други граждани. 
(3) Движението  на  верижни  машини  по асфалтовата  настилка  извън  и  в 
населеното място. 
(4) Превозването на необезопасени и лесно разпиляеми товари. 
(5) Поставянето на бетонни и други трайно закрепени рампи до бордюрите за 
изкачване на превозни средства без предварително разрешение от ОбА. 
(6) Движението на превозни средства с животинска тяга без светлоотразители. 
(7) Движението на превозни средства по всички пътища от селскостопанския и 
горски фонд на Общината от 21,00ч. до 05,00ч. 
(8) Движение на превозни средства с животинска тяга по улиците и пътищата 
след 21,30ч. 

 

(9) Оставянето  без  надзор  на     превозни  средства  с животинска тяга  по 
пътищата и зелените площи, както и свободното движение на животни без 
придружител 
(10) Връзването на впрегнати животни по дърветата и стълбовете. 
(11) Поставянето на будки, павилиони, търговски обекти и други съоръжения в 
обхвата на пътя и в непосредствена близост до него. 
(12)  Затварянето   на   пътища,   без  това  да  е  съгласувано  с  Общинската 
администрация. 

Глава IV 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗАНЕ 

Чл. 8. Забранява се: 
1. Отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в охраняваните и 
забранени места, вододайни зони, подземните и надземните инсталационни 



колектори без писмено разрешение на органите и организациите,  които ги 
стопанисват; 
2. Изваждането  и  снижаването  на  бордюри  без  писмено  разрешение  от 
техническа служба; 
3. Рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните 
им, както и газенето на обособените тревни площи; 
4. Ползуването на неизправни сгради и площадкови водопроводни инсталации, 
поливането и миенето на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, 
балкони, тераси, изпирането на килими, черги, охлаждането на напитки и др. с 
течаща питейна вода. За тази цел съответните собственици и ползватели могат 
да ползуват местни водоизточници; 
 

5. Ползването   на   питейна   вода   за   поливане   и   напояване   на   овощни, 
зеленчукови и цветни градини, включително и в дворовете на гражданите; 
6. Писането  и  драскането  по  сградните  фасади,   оградите  и   по  пътните 
съоръжения; 
7. Поставянето извън определените за целта места на некролози,  обяви, 
реклами, афиши и други материали, както и повреждането на същите, когато се 
намират на определените за тази цел места. 
8. Свободното пускане на животни птици по улици, детски и спортни площадки 
и други, както и разхождане на куче без нашийник и повод. 

Чл. 9. Забранява се: 
1. (изм.)   Събарянето,   повреждането   и   разместването   на  табелки,   пейки, 
осветителни тела, чешми и други съоръжения, поставени по улици, площади, 
градинки, детски и спортни площадки и на други обществени места; 
2. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки, 
водопроводни,     канализационни    и    електропроводни    съоръженията;     на 
заслоните по спирките на обществения транспорт; на обществените чешми, 
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,    пътни   знаци,   табели,   указатели,   ограждения,    съоръжения, 
превозни средства, оборудването в административни и обществени сгради, 
както и на всякакви други общински имоти. 
 

3. Поставянето на временни търговски обекти 
4. Извършването на търговия в терени и места без съответното разрешение 
или извън местата определени за тази цел. 
5. (нов)   Извършването   на  търговия   в  сгради   общинска   собственост  без 
съответното разрешение. 
6. (нов) Търговия с вещи, свързани с богослужебна дейност, ритуали и обреди в 
молитвени домове, които са общинска собственост. 
4. Оскверняването на исторически и културни паметници, паметни знаци и гробове. 

Чл. 10. Лицата, които повреждат държавни или общински имоти, когато деянието 
не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се 
наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените 
вреди. 

 



Глава V 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ВОДНИ ОБЕКТИ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ (нова) 

Чл. 11. (1)3абранява се използването на откритите водни площи (язовири, реки, езера, 
канали и други водоеми) на територията на община Челопеч за къпане, плуване, гребане 
и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с 
развлекателна цел. 

(2) Забранявя се къпането, миенето и прането във фонтани, шадравани, водни каскади, 
улични чешми и други водни съоръжения на територията на община Челопеч. 

Чл. 12. Гражданите са длъжни да не допускат малолетните си и непълнолетни деца да се 
къпят и плуват в забранените или неохраняеми водни площи. 

Глава VI 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА ПРИ 
ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И ДРУГИ МАСОВИ ПРОЯВИ 

Чл. 13. (1). Събрания, митинги и други 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 (ЗСММ). 

(2).  Писменото уведомление по чл.  8 от ЗСММ  се отправя до  Кмета на 
Общината. 
(3). Уведомлението по чл. 8 от ЗСММ се подават не по-късно от 72 часа преди 
планираното провеждане на проявата. 

Чл. 14. В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват: пълното 
наименованието на организатора и неговото седалище; точните имена и адреси на 
представляващите го лица, целта, мястото, времето на провеждане и 
предполагаемия брой на участниците. 
 
Чл. 15. Организаторите на събрание, митинг или други, разгласяват провеждането 
им след изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е наложена забраната 
по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ. 

Чл. 16. (1). Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаването на 
уведомление от даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други 
прояви за същото време и място съответните органи осигуряват провеждането само на 
проявата по първото уведомление. 

(2). Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането 
на различни прояви в едно и също време и място преди изтичането на двадесет и 
четири часа от постъпването на първото уведомление, съответните органи на 
общинската администрация съдействат за постигане на съгласие между 
заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните 
прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, органите 



на общинската администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за 
която е пристигнало първото уведомление. 

Чл. 17. (1). Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят 
спазването    на   обществения    ред    при    провеждането    им,    да    почистят 
ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на 
общинските имоти от повреждане и унищожаване. 
(2). Органите на общинската администрация, със съдействието на полицията, взимат    
необходимите    мерки    за    нормалното    протичане    на    проявата, осигуряване на 
обществения ред и безопасността на движението. 
(3). При нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи съставят актове 
на нарушителите. 

Чл. 18. Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ се изпраща на съответните 
полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от същия закон. 

Чл. 19. Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви на 
открити общински площи; извън предназначените за целта места (зали, салони) се дава 
от Кмета на Общината по реда и условията на тази глава. 

Глава VII КОНТРОЛ И 

НАКАЗАНИЯ 

Чл. 20. (1). (изм.) На нарушителите на тази наредба се налага административно наказание 
- глоба до 5000 лв., на основание чл. 22, ал. 4 от "Закона за местното самоуправление и 
местната администрация" (ЗМСМА). 
(2). (изм.) За нарушение на забраните по чл. 8, т. 7 наказанието е глоба до 20лв. 
(3). (изм.) За нарушение на забраните по член 2, ал. 4 и чл. 8, т. 6, наказанието е глоба 
от 20 до 200 лева. 
(4) (нова) За нарушение на забраните по член 8, т. 3, наказанието е глоба от 20 до 500 
лева. 
(4). Лице, наказано за нарушение на тази наредба, което до една година от влизане 
в сила на наказателното постановление, извърши ново нарушение се наказва с глоба от 
50 лева до 500 лева. 
(5). Когато повторното нарушение е свързано с определена професия или дейност, 
може да бъде наложено наказание лишаване от право да упражнява съответната 
професия или дейност за срок от един месец до две години. 
(6). Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от 
наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението, степента на вината на 
нарушителя. 
(7). Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото 
нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен акт. 
(8).   Независимо   от   административно-наказателната   отговорност   по   тази Наредба, 
нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните 
последици от извършеното от тях нарушение. 
(9).    Освен   глобите   нарушителите   заплащат   и   разходите,    свързани   с установяване 
и отстраняване на повредите от нарушенията. 

Чл. 21. (1). За установените нарушения на нарушителите се съставят актове от 



контролните органи или от определени от тях длъжностни лица.                        
(2). При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи и 
другите актосъставители по предходната алинея могат да налагат на място наказания - 
глоба до 10 лева срещу квитанцията, съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за 
административните нарушения и наказания (ЗАНН). Ако нарушителят оспори 
нарушението или откаже да заплати глобата, му се съставя акт по реда на ал. 1. 

Чл. 22. Въз основа на съставените актове кметът на Общината или писмено 
упълномощени от него длъжностни лица, издават на нарушителите наказателни 
постановления. 

Чл. 23. (нов) При нарушения на чл. 2, ал. 1 и 4, чл. 4, чл. 9, т. 1, т. 2, т. 4,т. 5 и т. 6, кметът 
на общината или упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на съставен Акт за 
установяване на административно нарушение, забранява със заповед достъпа до 
съответните общински имоти, сгради, съоръжения и други от виновния нарушител. 
Разпореждането е задължително и се изпълнява незабавно. 

Чл. 24. Образуването на административно-наказателни производства за нарушения, 
съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните 
постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, 
както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в 
сроковете на ЗАНН. 

Чл. 25. (1). Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, 
навършили  шестнадесетгодишна  възраст,   когато  са  били  в  състояние да разбират 
същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си. 
(2). (изм. с Решение № 318 по Протокол № 41 от 17.08.2018г.) За нарушения, 
извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени 
под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или 
настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им. 
(3). За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, 
заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна 
отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и 
ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. 

Чл. 26. (1). Контролни органи за изпълнението на тази наредба в структурата на Община 
Челопеч са: 
1. Служителите на РПУ, включително и на пътната полиция; 
2. Служителят по устройство на територията и общинска собственост към ОбА, както и 
служителят по екология и оп. на ок. среда. и служител благоустрояване; 
3. Упълномощени от кмета длъжностни лица. 
(2). Контролните органи и определените от тях, по реда на чл. 19, ал. 1 длъжностни 
лица са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко, установено от тях 
нарушение в предоставените им с тази наредба правомощия.  
(3). На длъжностните лица, на които е възложено установяване на нарушенията по 
Наредбата, за неизпълнение на произтичащите от това задължения се налага глоба в 
размер до 50 лева. 
 
 



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§   1.   Изменения   и  допълнения   на   наредбата  се   извършват  по   реда   на приемането 
й в съответствие с чл. 22 от ЗМСМА. 
§  2.  За  изпълнение  на  разпоредбата  по  чл.   8,   т.   4 ръководителите  на 
обществените организации и търговските обекти осигуряват свободен достъп за 
контрол на органите, посочени в чл. 26. 
§ 3. Наредбата е приета на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и действа до 
приемането на нова от Общински съвет Челопеч. 
§ 4. Наредбата е приета от ОбС Челопеч на 28,04,2005година и влиза в сила десет дни 
след обявяване пред населението в общината. 
§ 5. (нов) Наредбата е изменена и допълнена от ОбС Челопеч на 17.06.2016 година и 
влиза в сила на 11.07.2016г. 
§ 6. Наредбата е изменена и допълнена от ОбС Челопеч на 17.08.2018г. и влиза в сила на 
06.09.2018г. 
 


