ОБЩИНСКИ СЪВЕТ– НИКОПОЛ

№1
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от
Закона за нормативните актове и утвърдена от Общински съвет Никопол с
Решение № 71 по Протокол № 9 /30.05.2008г.2008 г

м. Май 2008 година
гр. Никопол
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ГЛАВА І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 /1/ Настоящата наредба на Общинския съвет се издава
на основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната
администрация
и
определя
задълженията
и
отговорностите на гражданите, държавните организации, органите
на местното самоуправление и местната администрация, фирмите
и техните поделения, кооперациите, обществените организации по
осигуряване на обществения ред, спокойствието на гражданите,
хигиената, безопасността на движението, опазването на парковете,
градините и други на територията на Никополската община.
/2/ Определя реда и начина на търговията на пазара и на други
места.
/3/ Въвежда допълнителни ограничения в уличното движение,
включително и паркирането на превозните средства.
ГЛАВА ІІ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл.2. /1/ Опазването на обществения ред е задължение на
всички граждани, живеещи или пребиваващи на територията на
общината.
/2/ Осигуряването му е задължение на кмета на общината,
кметовете на кметствата и кметските наместници, Районното
полицейско
управление,
ръководителите
на
държавните
предприятия, кооперациите, общинските и частни фирми и
търговски дружества.
Чл.3. Задължават се собствениците на жилищни сгради и
дворни парцели, ръководителите на държавни учреждения, фирми
и техните поделения, кооперациите, обществените организации и
други такива, на които са предадени за стопанисване и управление
на недвижими имоти в строителните черти на населените места да
поставят на същите табелки, обозначаващи административния
номер, улицата, на която се намира сградата, изработени от трайни
материали по образец, определен от органите на общинската
администрация.
За неизпълнение на горното санкцията е глоба от 20 да 100
лева.
Чл.4./1/ Собствениците и наемателите на жилища в
жилищните кооперации и в жилищните блокове са длъжни:

2

1. Да поставят надписи на живущите в жилището, на
пощенските кутии и вратите на жилищата;
2. Да осигурят поддържането в изправност осветлението и
звънчевите инсталации;
/2/ Собствениците на сгради и огради да извършват за своя
сметка необходимите поправки, възстановяване, измазване,
боядисване, поставяне на водосточни тръби по фасадите и другите
външни части на сградите и оградите по указания на общинската
администрация.
Чл.5. Ръководителите на учреждения, кооперации, фирми,
обществени организации, политически партии – организаторите на
културни, спортни, масовополитически и други мероприятия на
закрито и открито, както и техните посетители, са длъжни да
създават и осигуряват ред и спокойствие, нормална обстановка в
залите, салоните, стадионите, парковете, градините, улиците,
площадите и другите места, където ги провеждат, а след това да ги
почистят.
За неспазване на горното санкцията е глоба от 50 до 200 лв.
Чл.6. При провеждане на масови мероприятия на открито по
улици, площади и паркове, организаторите им са длъжни:
1. Да поискат писмено разрешение на кмета на населеното
място пет дни преди нарочване на мероприятието;
2. Да уведомят три дни преди провеждане на мероприятието
РПУ – Никопол за деня и часа на неговото започване и
приключване;
3. При извънредни обстоятелства, разрешение за провеждане
на масови мероприятия се иска 24 часа преди започването
му.
4. При провеждане на политически, синдикални, културни и
спортни мероприятия, организаторите на мероприятието да бъдат
запознати и следят за стриктното спазване на чл.15”б”, ал.1, т.1 и
т.2 от Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните
оръжия и боеприпаси /ЗКВВООБ/
5 .При констатиране на нарушения на горе цитираните
разпоредби, организаторите своевременно да уведомят и търсят
съдействието на полицейските органи или охраната на самото
мероприятие.
6.При предстояща проява от подобен ранг с всички средства
за масово осведомяване, да бъдат предупреждавани гражданите,
имащи намерения да посетят проявата за задълженията и
отговорностите, относно носенето на огнестрелно оръжие
За неизпълнение на чл. 6, т. 1 – 6 санкцията е глоба от 50 до
200 лева.
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7.При провеждането на масови мероприятия на открито –
събрания, митинги и манифестации, се забранява използването на
автомобили, мотоциклети, каруци и трактори.
За неизпълнение санкцията е глоба от 300 до 1000 лева.
Чл.7./1/ Агитационни и рекламни материали, некролози и други
подобни се поставят на места, определени със заповед на
кметовете на населените места.
/2/ Изборните агитационни материали се отстраняват
непосредствено след произвеждането на изборите от политическите
партии и организации, които са ги поставили.
/3/ Рекламно – справочни материали се поставят на места,
определени от кметовете на населените места, като предварително
се заплаща съответната такса и се отстраняват 3 дни след
приключване на мероприятието, ако няма друг уговорен срок. Когато
материалите са на организации или фирми от населените места
извън общината, те заплащат и таксата за отстраняването им.
За неизпълнение санкцията е глоба от 50 до 200 лева.
Чл.8.
Гражданите,
ръководителите
на
предприятия,
учреждения и фирми при крупни производствени аварии, природни
бедствия, пожари, снежни бури, наводнения, земетресения и други
са длъжни да оказват пълно съдействие и помощ на държавните и
общински органи, на населението за ограничаването и
ликвидирането им, за спасяване живота и имуществото но хората.
Чл.9. Изграждане и монтиране на постоянни или временни
търговски обекти, заведения за обществено хранене, увеселителни
заведения и други може да се извършва само с писмено
разрешение на упълномощените от кмета лица, съгласно ЗУТ.
Чл.10. Собствениците на посочените обекти по чл.9 са длъжни
:
1. Да поставят на видно място табела с трите имена на
управителя,
адреса,
телефона
на
фирмата
и
наименованието й на български език ;
2. Да изплащат всички задължения, предвидени в Закона за
местните данъци и такси;
3. Да уведомят незабавно органите на РПУ – Никопол за
лицата, не контролиращи действията си в обекта и
представляващи опасност за обществения ред.
Чл.11.Търговската дейност, извършена на общинските пазари
се определя със заповед на Кмета на общината.
Чл.12. Търговската дейност, извън общинските пазари се
извършва на места, определени с наредба на ОбС или със заповед
на кметовете на кметствата по места. Лицата, получили право на
такава търговска дейност заплащат съответните такси.
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За неизпълнение на горното санкцията е глоба от 50 до 200
лева.
Чл.13. Гражданин или собственик /ръководител/ на
предприятие, учреждение или фирма, който бъде повикат срещу
подпис от кмета на общината или упълномощените от него лица и
кметовете на населените места и кметските наместници в
населените места, е длъжен да се яви в определеното време.
При неявяване се санкционира с глоба от 20 до 100 лева.
Чл.14./1/ Собствениците на имоти, ръководителите на
предприятия, учреждения и фирми са длъжни през зимния сезон да
предприемат мерки за своевременното отстраняване на ледени
висулки и снежни отломки, надвиснали от покривите на сградите им
и представляващи опасност за живота на хората.
/2/ При невъзможност за отстраняване да се поставят
обозначителни знаци за опасност.
За неизпълнение санкцията е глоба от 20 да 200 лева.
Чл.15. Забранява се хвърлянето на отпадъци и оборски тор,
засаждането на дървета, храсти, лози и други от тоя род върху
местата, откъдето преминават водопроводни и електропроводни
инсталации, влизането и преминаването през санитарно –
охранителните зони на водоизточниците.
За нарушение санкцията е глоба от 50 до 200 лева.
Чл.16. Забранява се 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 08.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00
часа и между 21.00 и 09.00 часа в празничните и почивните дни, с
изключение на дейностите по организирано събиране и извозване
на битовите отпадъци.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 100 лева.
/изменен с Решение №669/28.08.2015г./

Чл.17. Забранява се складирането на строителни и горивни
материали на тротоарите повече от 24 часа без разрешение на
общинската администрация, като за повече от това време се
заплаща такса.
За неизпълнение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.18. Забранява се:
(1) Говоренето, пеенето, свиренето с недопустим висок тон,
сбиването и вдигането на скандални действия, несъвместими с
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обществения ред по улиците, площадите, градините, парковете,
жилищните блокове и други обществени места.
(2)Провеждането на сватбени, семейни и други частни
събирания на места, общинска собственост, като тротоари,
площади, улици, между жилищни пространства, градини, паркове и
други територии, както и в открити частни имоти, с които се
нарушава общественият ред и спокойствието на гражданите;
За нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 150 лева.
/изменен с Решение №669/28.08.2015г./

Чл.19. Забранява се извършването на дейности, причиняващи
шум,отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и
други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото
законодателство на Република България.
За нарушение на горното санкцията е от 100 до 400 лева.
/изменен с Решение №669/28.08.2015г./

Чл.20 Забранява се поставянето на вещи и други предмети по
фасадите на сградите, които представляват опасност за живота на
преминаващите граждани.
При нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 100
лева.
Чл.21. Забранява се повреждането на пътни и служебни знаци,
табели, беседки, чешми, фонтани, фирмени знаци и реклами,
емблеми и други съоръжения, местене, чупене на пейки,
осветителни тела по улиците, парковете и гробищата.
При нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 400
лева.
Чл.22. Забранява се употребата на пиротехнически изделия с
увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на
огън и хвърляне на неугасени предмети на обществени места,
улици, паркове и други.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 200 лева.
/изменен с Решение №669/28.08.2015г./

Чл.23. Забранява се продажбата на цигари, алкохол и други
упойващи вещества на лицата под 18 годишна възраст, на
територията на детските градини, училищата, общежитията за
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ученици, лечебните заведения, на спортни прояви, обществени
мероприятия, организирани за деца и ученици.
За нарушение санкцията е глоба от 100 до 500 лева.
/чл.23 е отменен с Решение №249/12.06.2017г. на
Административен съд – Плевен/
Чл. 24. Определя се работно време на заведенията за хранене
и развлечение и на търговските обекти на територията на Община
Никопол от 06.00 до 22.00 часа.
1. Промяна на работното време на заведенията за хранене и
развлечение и търговските обекти в интервала от 22.00 - 06.00 часа
се разрешава със Заповед на Кмета на общината.
2. За издаване на удостоверение за работно време или за
промяна на същото т.1 се заплаща такса определена с Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Никопол.
Чл.25. Задължават се ръководителите и собствениците на
дискотеки, клубове, игрални зали, интернет и компютърни клубове и
други увеселителни заведения да:
1. осигурят пропускателен режим в заведенията;
2. сключват договори за охрана с лицензирани охранителни
фирми или създаването на собствени звена за самоохрана, особено
в заведения с работно време след 22.00 часа;
3.не допускат в ползваните от тях заведения, носещи
огнестрелни оръжия за времето от 22.00 часа до 06.00 часа;
4.поставят на входовете на заведенията уведомителни табели,
с цел информиране на гражданите за забраните по чл.15 “б”,
ал.1, т.3 от / ЗКВВООБ/.
5. допускат длъжностни лица от органите на МВР, които са на
служба;
6. информират органите на МВР при посещения на групи лица
с непристойно поведение или лица, за които е известно, че са
склонни към хулигански прояви и прояви на нарушаващи
обществения ред;
7. спазват разрешеното им работно време.
При неизпълнение на горното санкцията е глоба от 100 до 500
лева.
Чл. 26. Забранява се:
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(1) Ръководителите и собствениците на дискотеки, клубове,
игрални зали, интернет и компютърни клубове и други увеселителни
заведения да:
1.допускат в заведенията лица носещи огнестрелно оръжие
след употреба на алкохол или други упойващи средства, без
оглед на часа на тяхното посещение;
2.допускат лица, навършили 14 години, но не навършили 18
години, да пребивават на обществени места след 22.00 часа,
освен когато са придружени от родител, попечител, настойник,
лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно
основание или пълнолетно дееспособно лице, снабдено с писмен
документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник
и лица, полагащи грижи за непълнолетни на друго правно
основание;
За нарушение санкцията е глоба от 100 до 500 лева.
(2) Пребиваването, извън домовете на лица под 14 години, без
придружител-пълнолетно лице след 22.00 часа.
За нарушение на родители не контролиращи посещението на
децата в заведението след 20 или 22 часа да се налага глоба до
50 лева.
/изменен с Решение №669/28.08.2015г./

Чл.27. Забранява се разкопаването на тротоарите, улиците,
зелените площи, градините, парковете, асфалтовата настилка,
ремонта на водопроводите, електропроводите и телефонната
кабелизация
без
писмено
разрешение
от
общинската
администрация. Преди да се даде разрешение се внася депозит,
равняващ се на стойността на евентуалните възстановителни
работи. След възстановяване на разкопаното и ремонта, депозитът
се възстановява на техния извършител.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 100 до 500
лева.
Чл.28. Забранява се играта на хазартни игри в дворовете на
детските градини, училищата, улиците и площадите.
За нарушение на горното санкцията е от 20 до 100 лева.
Чл.29. Забранява се използването на духови и други оркестри,
усилвателни уредби, музикални и други средства в увеселителните
заведения, намиращи се в непосредствена близост до жилищни
сгради /до 70 м./ или разположени в сгради от 23.00 часа до 07.00
часа във високи децибели, нарушаващи спокойствието на
живущите.
При нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 200
лева.
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Чл.30. Забранява се боядисването на парапети, балкони,
лоджии и тераси в различни цветове от първоначалните такива, без
предварителното одобрение на компетентните органи на
общинската администрация.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 50 да 200 лева.
Чл.31. Забранява се изгарянето на отпадъците и хвърлянето
на не изгасена пепел в кофите и контейнерите за смет.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 50 да 200 лева.
Чл.32. Забранява се отглеждането на домашни животни и
птици по балконите, терасите, мазите и таваните на жилищните
блокове и кооперациите.
При нарушение санкцията е глоба от 50 до 100 лева.
Чл.33. Забранява се засяването в извън регулационните черти
на дворните места зеленчукови, фуражни и други култури без
съгласието на кметовете и кметските наместници на населените
места.
При нарушение санкцията е глоба от 50 до 100 лева
Чл.34. Забранява се използването на питейна вода от
водопроводната мрежа за производство /освен за производството,
което изисква питейни качества на водата/, за напояване, за миене
на улици и тротоари в ония населени места, в които водата е в
недостиг и е определен режим на водата.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 500 лева.
Чл.35. Забранява се правенето на неподвижни прагове,
съединяващи уличното платно и тротоарите, пред гаражите и
дворовете за влизането и излизането на превозните средства.
За нарушение на горното санкцията е от 100 до 500 лева.
Чл.36.
Забранява
се
къпането
на
гражданите
в
необозначените и неразрешени за къпане места по река Дунав, река
Осъм и другите водоеми в района на общината.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 20 до 50 лева.
Чл.37. Забранява се търговията и консумацията на спиртни
напитки на стадионите, културните и спортните зали и салони, в
учебните заведения и в превозните средства.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.38. Забранява се използването на всякакви звукови
сигнали, форсиране, шумно товарене и разтоварване на превозни
средства от 22.00 часа до 06.00 часа.
При нарушение санкцията е глоба от 50 до 200 лева.
Чл.39. Забранява се влизането и преминаването през
охранителните зони на ретранслаторните станции на населените
места от района на общината.
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При нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 200
лева.
Чл.40./1/ Забранява се свободното движение на коне,
магарета, едър и дребен добитък без надзор в района на
населеното място /улици, площади, паркове/
/2/ Забранява се свободното пускане на кучета по улиците,
площадите, градините и парковете, независимо от породата и
предназначението и извеждането на същите на разходка
задължително трябва да става с къс повод, а на тия от тях със
свиреп нрав и с намордник. Собствениците на кучета, използвани за
охрана на недвижимо и движимо имущество и за охрана на добитък
на паша, са задължени да вземат необходимите предохранителни
мерки, същите да не причиняват поражения, ухапвания и др. на
граждани и длъжностни лица при изпълнение на техните служебни
задължения.
За нарушение на ал.1 и ал.2 санкцията е глоба от 50 до 300
лева.
ГЛАВА ІІІ
ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл.41.Задължават се собствениците на сгради и жилища,
ръководителите на предприятия и учреждения, на кооперациите и
фирмите, находящи се в град Никопол, в центровете и главните
улици на селата да извършват за своя сметка необходимите
поправки на оградите, фасадите и сградите, които имат неугледен
вид, периодически да освежават боята им, съгласувано с
компетентните органи на общинската администрация.
За неизпълнение на горното санкцията е глоба от 100 до 500
лева.
Чл.42.Гражданите, собствениците на сгради и жилища,
ръководителите на предприятия и учреждения, на кооперациите и
фирмите, са длъжни да осигурят :
1.
Почистване на тротоарите и част от улицата пред дворовете
или сградите им и съответните площи от отпадъци, треви, бурен и
други такива;
2.
Незабавно почистване на тротоарите пред магазините,
жилищните сгради предприятията, учрежденията, фирмите,
дворовете и други такива от сняг, като го поставят на уличното
платно в непосредствена близост до тротоара, без да задръстват
канализационните шахти и пътните платна;
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Събраната смет да се поставя в определените за това съдове
и на определените места.
За неизпълнение на горното санкцията е глоба от 40 до 200
лева.
Чл.43. Всички учреждения, фирми, кооперации, предприятия,
обществени организации и граждани, при допълнителна нужда от
контейнери за смет, са длъжни да заявят писмено пред органите на
общинската администрация необходимостта от осигуряването им.
За неизпълнение на горното санкцията е глоба от 20 до 100
лева.
Чл.44 /1/ Задължават се домакинствата, които отглеждат
домашни животни и птици да имат хигиенизирани дворове,
помийни и септични ями и да не допускат изтичане на замърсени
води по улиците.
/2/ Не се допуска изтичане на замърсени води по улиците и
тротоарите от пране, миене с препарати на пътни превозни
средства, миене на тераси и други такива.
/3/ Миенето на тераси се допуска само в дъждовно и вечерно
време.
За неизпълнение на горното санкцията е глоба от 50 до 200
лева.
Чл.45. Задължават се собствениците на сгради и жилища, на
жилищни кооперации и жилищни блокове, на еднофамилни жилища,
ръководители на предприятия, учреждения, кооперации и фирми,
притежаващи канализационна мрежа, канализационни шахти,
помийни и септични ями да ги поддържат в годен за ползване вид,
при необходимост да ги почистят за тяхна сметка и да не
позволяват изтичането на замърсени води и фекалии в съседни
дворове, по тротоарите, улиците, площадите, градините и
парковете.
При неизпълнение на горното санкцията е глоба от 20 до 500
лева.
Чл.46.Забранява се изхвърлянето на умрели животни, оборски
тор и други такива извън регламентираните за целта сметища на
територията на общината.
За неизпълнение на горното санкцията е глоба от 50 до 500
лева.
Чл.47. Забранява се поставянето в кофите и контейнерите за
смет в големи количества на пръст, строителни отпадъци, умрели
животни, отпадъци от груб фураж и други такива.
За неизпълнение на горното санкцията е глоба от 20 до 100
лева.
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Чл.48. Забранява се изхвърлянето и складирането на всякакъв
вид отпадъци, строителни материали, груби фуражи, оборски тор,
горивни материали, пръст, пясък, баластра, стоки, лесно запалими
материали и други такива около населените места, на тротоарните
пътеки, на уличните платна, зелените площи, площадите и
парковете, освен на определените сметища.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 500 лева.
Чл.49. Забранява се изхвърлянето на улиците, тротоарите,
площадите, градините, парковете, плажовете и другите обществени
места на остатъци от храна, хартии, семки, леснозапалими вещи и
други отпадъци, освен в определените за това кофи, контейнери
или кошчета за смет.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.50. Забранява се прането на дрехи, килими, черги,
китеници, пердета и други на обществени чешми в границите на
населените места, изливане и отвеждане на нечисти води по
тротоарите, улиците, парковете и градините.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.51. Забранява се движението на превозни средства с жива
тяга в гр. Никопол, без предпазни престилки за животните.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.52.Забранява се превозването на вар, пясък, баластра,
тухли, въглища и други с не оборудвани за целта превозни
средства,
замърсяващи
улици,
площади,
пътни
платна.
Замърсителят се задължава да почисти терена и да заплати глоба
от 50 до 100 лева.
Чл.53. Забранява се миенето, ремонтирането, гресирането и
паркирането на всякакъв вид превозни средства в парковете,
градините, тротоарите и на други обществени места, освен на
определените такива.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.54. Забранява се паленето на огън в парковете, градините,
на улиците, тротоарите и площадите.
При нарушение на горното санкцията е глоба от 20 до 100
лева.
Чл.55. Забранява се паркирането на спрени от движение
превозни средства с лош външен вид по улиците, площадите,
паркингите и други обществени места за общо ползване.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.56. Забранява се складирането на стоки и амбалаж по
тротоарите и улиците, градините и парковете в населените места на
общината.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
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Чл.57. Забранява се отглеждането на домашни животни и
птици в съседство с детските заведения, училища, заведения за
обществено хранене и предприятия за производство на хранителни
продукти, болнични заведения и други обществени места,
определени от общинската администрация.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 200 лева.
Чл.58. Забранява се храненето на домашни животни с тревни
и други груби фуражи по улиците, покрай градините, в зелените
площи, на площадите, в парковете и на определените за спиране от
общинския транспорт места.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 200 лева.
ГЛАВА ІV
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО
Чл.59. Задължават се всички собственици на селскостопански
имоти, ръководители и работници на земеделски кооперации,
арендатори и наематели на земеделски земи и гражданите да
спазват
сервитутните
граници
на
горските
насаждения,
залесителните пояси, пътищата и историческите места и
паметниците, обектите с екологична значимост, природните
забележителности и на своите съседи по собственост, така както е
посочено в земеустройствените планове.
При неоснователно и самоволно нарушение – глоба от 100 до
500 лева.
Чл.60. Задължават се всички собственици на селскостопански
имоти, ръководителите и работници на земеделски кооперации,
арендатори и наематели на земеделски земи на гражданите, които
ползват обществените водоизточници, мостове и пътища в
земеделските земи и земите на държавния горски фонд, редовно да
ги почистват и поддържат.
При неизпълнение на горепосоченото задължение санкцията е
глоба от 50 до 200 лева.
Чл.61. Забранява се извършването на сеч в общинските гори,
паркове и градините.
При нарушение санкцията е глоба от 50 до 200 лева.
Чл.62. Забранява се паркирането на превозни средства по
пътищата в земеделските земи, когато с това се пречи на
движението.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
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Чл.63. Забранява се изхвърлянето на плевелни отпадъци,
строителни материали, лози и други по пътищата и в съседните
парцели за земеделско ползване.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.64. Забранява се пашата на всякакъв добитък в
пожънатите площи, кукурузищата и другите площи за земеделско
ползване – чужда собственост, преди извозването от тях на
снопите, балите, сеното, царевичака и други.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 20 до 200 лева.
Чл.65. Забранява се започването на беритбата на гроздето от
лозята, включително и от лозята на кооперациите, както и на
царевицата, без разрешението на кмета на населеното място,
писмено изложено пред съответното кметство и разгласено по
радиоуредбата на селището. Наложителните изключения стават с
индивидуални писмени разрешения от кмета на населеното място.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 100 до 500
лева.
Чл.66. Забранява се движението на всякакъв вид пътни
превозни средства и превозните средства с жива тяга по полски
пътищата вечер след 22.00 часа до 6.00 часа през пролетно, лятно
и есенно време, а за зимен период след 20.00 часа до 07.00 часа.
При неотложни нужди движението да се съгласува с дежурен в РПУ
Никопол.
За нарушение на горното санкцията е глоба от 100 до 500
лева.
Чл.67. Забранява се пашата на всякакъв вид животни в
районите на лозята, овощните и зеленчуковите градини.
При нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 200
лева.
ГЛАВА V
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГРАДИНИТЕ, ПАРКОВЕТЕ, ТРЕВНИТЕ И
ЦВЕТНИ ПЛОЩИ
Чл.68. Ръководителите на предприятия и учреждения, на
фирмите и техните поделения, на кооперациите, обществените
организации и гражданите са длъжни да опазват нормалното
развитие на дръвчетата, храстите и зелените площи в града и
селата.
Чл.69. Строителните организации и фирми, гражданите
получилите разрешение за строеж или ремонт с ползване на зелени
площи, преди заемането им са длъжни да оградят съответните
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дървета или декоративни храсти с кофраж, а след преустановяване
на ползването, да почистят терените и възстановят за своя сметка
зелените площи.
При нарушение на горното санкцията е глоба от 50 до 200
лева.
Чл.70. Забранява се ходенето, играенето и храненето по
зелените и цветни площи.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.71. Забранява се събирането на семена, вземането на
градинска пръст, вземането и местенето на окосена трева от
градините и парковете без разрешение на съответното длъжностно
лице.
За нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.72. Забранява се късането на цветя, храсти, косенето на
трева, изсичането на дървета, кършенето или изсичането на
дърветата в градините, парковете и другите зелени площи на
територията на населените места от общината без разрешение на
съответните компетентни органи от общинска администрация.
При нарушение санкцията е глоба от 50 до 400 лева.
Чл.73. Забранява се използването на зелените площи за
спортни площадки, освен определените за целта места.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.74. Гражданите на общината са длъжни да поддържат в
добър вид гробовете на близките си, да ги почистват от бурени и
други около тях.
Чл.75. Забранява се пускането на добитък на паша в
гробищните паркове.
При нарушение санкцията е глоба от 50 до 100 лева.
Чл.76. Забранява се брането на плодове, косенето на трева и
късането на цветя и повреждането на други насаждения в
гробищните паркове без разрешение на съответното длъжностно
лице.
При нарушение санкцията е глоба от 50 до 100 лева.
Чл.77. Забранява се паленето на огньове в района на
гробищните паркове с изключение на определените за това места.
При нарушение санкцията е глоба от 50 до 100 лева.
Чл.78. Забранява се оскверняването и повреждането на
гробовете, ако това не е престъпление или по – тежко наказуемо
административно нарушение, местенето, чупенето и повреждането
на пейките, осветителните тела, забранителните и указателни
табели и други такива в градините и гробищните паркове.
При нарушение санкцията е глоба от 50 до 300 лева.
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ГЛАВА VІ
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл.79. Редът и особеностите на движението и паркирането в
чертите на населените места на общината се регламентират от
Закона за движението по пътищата, настоящата Наредба,
решенията на комисията по Законност, обществен ред, местно
самоуправление и безопасност на движението към Общинския
съвет и заповедите на кмета на общината.
Чл.80. Временен режим на движение, поради ремонт, аварии,
строителство, обществени и обществено – политически, спортни и
други прояви по улиците и площадите на населените места от
района на общината се определя от общинската администрация и
РПУ – Никопол.
Чл.81. Задължават се собствениците на превозни средства,
теглени от жива сила да ги регистрират в общинската
администрация по населените места, откъдето получават служебен
талон по образец и номер. По време на движение водачите им са
длъжни да носят номера на превозното средство, служебния талон
и документи за самоличност. Водачите на каруци, файтони и
платформи са длъжни да ги държат в изправност и добър външен
вид и да ги представят за преглед два пъти годишно, съгласно
график определен със заповед на Кмета на общината.
При неизпълнение на горното санкцията е глоба от 50 до 200
лева.
Чл.82. Забранява се движението на превозни средства с
животинска тяга в гр.Никопол от началото на ул.”В.Левски” до
“Червения мост”.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.83/1/. Забранява се движението и паркирането на всички
видове превозни средства на площадите, на тротоарите, в
парковете, градините, под терасите и балконите и местата,
определени за пешеходни зони. Паркирането се извършва на
определените от общинската комисия места.
/2/ Забраната не се отнася за сметосъбиращи и
сметоизвозващи транспортни средства.
При нарушение на ал. /1/ санкцията е глоба от 20 до 200 лева.
Чл.84. Забранява се движението на верижни машини по
асфалтираните пътища на общината, освен в случаите когато това
е крайно необходимо и е взето съгласието на кмета на общината
или на кмета на най-близко стоящото населено място.
При нарушение санкцията е глоба от 50 до 200 лева.
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Чл.85. Забранява се спирането, паркирането и тръгването на
автобуси, извършващи обществен превоз срещу заплащане извън
определените от общината местостоянки, спирки и автогари.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.86. Забранява се замърсяването на пътното платно при
излизане от строителни обекти или от пътища без настилка.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.87. Забранява се поставянето на фургони на и в близост до
пътното платно и извън строителните обекти без разрешение от
компетентните органи на общинската администрация.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.88. Забранява се пързалянето с шейни, ски и кънки, както и
спускането с ролкови кънки и скейтбордове по улиците и
площадите, освен на определените за целта места.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.89. Забранява се оставянето без надзор на превозни
средства с животинска тяга по улиците и площадите.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.90.Забранява се затварянето на улиците и пътищата без
това да е съгласувано с компетентните органи на общинската
администрация и РПУ – Никопол.
При нарушение санкцията е глоба от 50 до 200 лева.
Чл.91. Забранява се спирането за продължително време на
каруци, платформи и всякакви моторни превозни средства в близост
до питейни заведения, ресторанти, кафенета, сладкарници и други
такива, освен на определените места.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 100 лева.
Чл.92. Забранява се водачите на обществения транспорт,
возещи пътници в района на общината да обслужват лица в явно
нетрезво състояние и лица нарушаващи обществения ред и
спокойствието на гражданите.
При нарушение санкцията е глоба от 20 до 200 лева.
ГЛАВА VІІ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.93. Контролът по изпълнение на настоящата Наредба №1
се възлага на кмета на общината, кметовете на кметствата,
кметските наместници, РПУ – Никопол и упълномощените със
заповед от кмета на общината и кметовете на кметства длъжностни
лица.
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Чл.94.
Извършените
административни
нарушения се
установяват с актове, съставени от горепосочените лица по реда на
Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.95. За неизпълнение и нарушение на разпоредбите на
настоящата наредба освен предвидените санкции във всяка глава и
член, се предвижда следното:
а/ за малолетни – замяна на предвидените парични санкции с
обществено порицание;
б/ при повторно и следващо нарушаване на наредбата се
налагат глоби от максималния размер предвиден в съответната
разпоредба до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически
лица до 50 000 лв., както и временно лишаване от правото да се
упражнява определена дейност.
Чл.96.Административно-наказателното
производство
се
осъществява по реда и съгласно разпоредбите на ЗАНН.
Чл.97. Настоящата Наредба е приета на основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА с Решение №71/30.05.2008г. от Общинския съвет и
влиза в сила в 15 дневен срок след приемането и, същата може да
бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общински
Съвет.
Тази Наредба е допълнена и изменена с Решение
№669/28.08.2015г. /чл.16, чл.18, чл.19, чл.22 и чл.26/, измененията и
допълненията са отразени в Наредбата.
Тази Наредба е изменена с Решение №249 от 12.юни 2017
година на Административен съд – Плевен. Изменението е отразено
в Наредбата на страница 7.

ЦВЕТАН АНДРЕЕВ Председател на
Общински Съвет – Никопол

СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ –
Зам.Председател ОбС-Никопол

ХРИСТИНА МИЛАНОВАПротоколчик
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