НАРЕДБА № 1
за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество
на територията на Община Садово, Пловдивска област

Глава първа
Общи положения
Чл.1 (1) Настоящата наредба има за цел осигуряване на обществения ред,
поддържане на чистотата и опазване на приветливия вид на територията на Община
Садово, наричана по-нататък “община”.
(2) С нея се установяват задълженията на:
1. лицата, които живеят или пребивават на територията на общината;
2. собствениците и други обитатели на жилищни сгради;
3. ръководителите на учреждения, институции, търговски дружества,
кооперации и юридически лица с нестопанска цел, търговците и други лица,
упражняващи или извършващи търговска дейност на територията на общината, в това
число чрез възлагане.
(3) За нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни лица, както и за
лица, поставени под ограничение или пълно запрещение, отговарят техните законни
представители – родители, попечители и настойници.

Глава втора
Осигуряване и опазване на обществения ред
Чл.2. За осигуряване на нормални условия на труд, отдих и спокойствие на
гражданите се забранява:
1. извършване на действия, противни на добрите нрави, нарушаващи
обществения ред (сбивания, скарвания и друго);
2. демонстративно непристойно поведение, изразяващо се с жестове, словесни
изрази и други действия, несъвместими с обществените норми на поведение,
накърняващи личността и националните чувства;

3. нарушаване на почивката на населението от 22.00 до 6-00 часа през зимния
период, от 23.00 до 5.00 часа - през летния период, както и в часовете от 13.00 до 16.00
часа;
4. работа на ресторанти, кафенета, барове, дискотеки, магазини, работилници
за услуги и други в извън определено за тях по установения ред време;
5. сервиране на спиртни напитки на лица, находящи се в състояние на
алкохолно опиянение, малолетни и непълнолетни;
6. продажба на цигари и алкохол на малолетни и непълнолетни;
7. игри с парични и други залози, както и употреба на алкохолни напитки по
улиците, площадите, парковете, зелените площи, пазарите и други обществени места;
8. продажба и употреба на бомбички, пиратки, прашки, ракети и други
запалителни и избухливи предмети и смеси, стрелби с оръжие, в това число с въздушни
пушки или други пневматични оръжия;
9. посетителите на спортни и други масови мероприятия да нарушават
обществения ред в стадиони, игрища, кина и други, да увреждат имуществото, както и
да донасят и консумират алкохол;
10. извършване на търговска и рекламна дейност по улиците, тротоарите,
площадите, парковете и други обществени места без съответното разрешение от
общинската администрация;
11. пускането на домашни животни (птици, кучета и други) по улиците,
парковете, местата за отдих, териториите на учебни и детски заведения, игрищата и
други обществени места.
12.Повреждането на благоустройствени и комунални съоръжения настилки, озеленяване, гробища, водоснабдяване и канализации, електрификации
и др.
13. Влизането, преминаването или други действия в селско стопанските и
други имоти без разрешението на собствениците им или съответните държавни
или общински органи.
14. Забранява се провеждането на открито и на обществено място /улици,
тротоари, площади и др./ на сватби, кръщенета, празнични чествания или други
увеселителни събирания с използване на озвучителна техника без писменото
разрешение на кмета на съответното населено място и съгласувано с полицията до 24
часа преди събитието.
15. Забранява се провеждането на открито в частни имоти на сватби,
кръщенета, празнични чествания или други увеселителни събирания с използване на

озвучителна техника с високо ниво на звука, пречещо на околните, независимо от
времето на провеждане.
16. носенето и употребата на газови оръжия на обществени места.
17. собствениците и управителите на питейни заведения да допускат лица,
носещи газови оръжия в заведенията.
Чл.3. За осигуряване на ред и сигурност на обекти и места, свързани със събиране
и посещение на младежи се забранява:
1.Управителите и персонала на нощните заведения, на заведенията с
удължено работно време, дискотеките и интернет-злите да допускат лица, ненавършили
18 години след 22.00 часа, освен с пълнолетен придружител – законен
представител/родител, настойник или попечител, брат или сестра/ след
легитимирането му с документ за самоличност;
2.Допускането на лица, навършили 14 години в заведенията без представяне на
лична карта;
3.Посещение на лица, ненавършили 14-годишна възраст след 21.00 часа в
заведенията, дискотеките, компютърните зали и интернет-залите.
Чл.4/1/./.Работното време на ресторантите, кафенетата, баровете, дискотеките,
магазините, работилниците за услуги и други търговски обекти се определя от кмета
на Общината със заповед след съгласуване с кметовете на населените места, за град
Садово със заместник кмета на общината.Работното време се определя в
интервала от 06.00 часа до 23.00 часа през летния период /от 01.05. до 30.09./ и от
07.00 часа до 22.00 часа през зимния период /от 01.10. до 30.04./;
/2/Удължаването на работното време на заведенията по ал.1 се разрешава от
кмета на общината след съгласуване с полицейските органи по представени от
стопанисващите обектите: молба до кмета на общината, становище от кмета на
съответното населено място (кметския наместник), протокол за замерване на
шума извън обекта, удостоверяващ че не надвишава допустимите граници и
норми.
Чл.5/1/ Нощните увеселителни и развлекателни заведения, които желаят да
работят с удължено работно време трябва да имат:
1. Осигурена охрана
2. протокол от РЗИ за контрол на шума и контрол на шума в околната среда
/2/ Собствениците и/или ползвателите на обектите се задължават да
спазват стриктно утвърденото им работно време. При констатирани три
нарушения на удълженото работно време, същото се отменя за срок от три месеца
със заповед на кмета на общината.

/3/ Забранява се в тези заведения достъпа на лица, носещи хладно,
огнестрелно и пневматично оръжие.
/4/ Забранява се тютюнопушенето в закрити помещения на кафенета,
дискотеки, барове и други видове заведения за събиране на хора.
/5/ Задължават се управителите на нощните питейни заведения, на
заведенията за хранене и развлечение, дискотеките и интернет-залите да поставят на
видно място табели с ограниченията по чл.3.

Глава трета
Поддържане на чистотата и опазване на общественото имущество
Чл.6. Задължават се собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти:
1. да организират редовно почистването и поддържането в приветлив и
естетичен вид имотите, които стопанисват, управляват и обитават, както и
прилежащите към тях тротоари, зелени площи и други;
2. при строителни и ремонтни работи да запазват съществуващата
растителност, съоръжения, тротоарни и улични настилки;
3. да извършат по време на строителни и ремонтни работи и най-късно преди
приемането на обекта всички поправки на проводи, бордюри, тротоари, настилки, както
и да отстранят други повреди, причинени при строителството;
4. да изхвърлят битови си отпадъци в осигурените съдове за ТБО, а
растителните отпадъци на определените да това места;
5. да почистват снега от прилежащите тротоари;
6. при разкопаване на улици, площади, тротоари и други обществени площи
да се взема съответното разрешение от общинската администрация след внасяне на
определен от същата депозит и друга гаранция за възстановяване на нарушената
настилка.
Чл.7. Задължават се собствениците и ползвателите на търговски обекти
(постоянни, временни и преместваеми) да поставят на видно място в обекта табела с
разрешеното работно време, трите имена и телефон на собственика, съответно
ползвателя на обекта.
Чл.8. Забранява се:
1. паленето на огън, отглеждането на животни на уличните платна, тротоарите,
зелените площи и гробищните паркове;

2. преминаването на стада през централната част на населеното място;
3. пашата и безстопанственото пускане на животни, по улиците, в парковете,
градините, териториите на детските, учебните, здравните и други заведения, игрищата,
стадионите и в земеделски площи;
4. в парковете, зелените площи, на улици и други обществено полезни терени
отъпкването и косенето на трева, късането, повреждането и отсичането на цвета,
храсти, фиданки и дървета, разместването или повреждането на пейки и други
съоръжения, ловенето и убиването на птици, унищожаването на гнезда и птичи яйца,
поставянето на пчелни кошери;
5. цепенето на дърва и коленето на животни върху тротоарите и уличните
платна;
6. изтичането на нечистотии от помийни ями, тоалетни и животински
помещения по тротоари, улици, площади и зелени площи;
7. сушенето на трева, мента и други фуражи и билки по улици, площади и
тротоари в населените места без разрешение на кмета на Общината.
8. складирането на отпадъци от животински тор, други отпадъци от
отглеждане на животни и птици, груби фуражи и други по тротоарите, улиците,
площадите и зелените площи;
9. спирането, качването, преминаването, паркирането и съхранението на
моторно-превозни средства, селскостопански машини, инвентар, каруци и други
предмети на тротоари, площади, зелени площи към тях, както и на други
обществени места, извън определените за паркиране такива.
При нарушаване правилата за паркиране на МПС, установяването на
нарушението може да стане без присъствието на водача, като за целта на предното
стъкло на МПС се залепва известие за глоба с фиш по образец.
Първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство
като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването
на фиша към МПС е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се
изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за
контрол към общината.
10. изхвърлянето на опаковки, цигари и други замърсяващи предмети от
пешеходци и от превозни средства извън определените за това места.
11. складирането на горивни и строителни материали върху тротоарите и
уличните платна за повече от два дни без издадено разрешение от общинската
администрация;

12. движението на всички верижни машини по благоустроените улици и
площади в населените места;
13. къпането на граждани на не определени за тази цел места;
14. писането, рисуването и разлепването на лозунги, афиши, обяви и други
материали по стените на обществени и частни сгради, стълбове, дървета, огради,
паметници, паметни плочи и други, освен на определени от общинската администрация
за тази цел места;
15. късането и повреждането на обяви, реклами, нагледна агитация и други,
поставени на определени за тази цел места;
16. складирането на отпадъци от животински тор в личните дворове,
както и складирането, и изхвърлянето на отпадъци от животински тор в
регулацията на населеното място;
17. разполагането на пчелини в личните дворове на не по-малко от три метра
от регулационните линии.
18. изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи
вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и др., които могат да
повредят съдовете или сметосъбирачните машини;
19. преместването на съдовете за смет от определените места;
20. изхвърлянето на сгурия и запалването на смет в съдовете за смет;
21. запалването на отпадъци в личните дворове.
22. изхвърлянето на растителни отпадъци и отпадъци от стопанска дейност
в съдовете за смет.
23. миенето на селскостопанска продукция по улици и площади.
24. излизането на трактори и земеделска техника, непочистени от
земеделските земи, към пътната мрежа на населените места.
Чл.9 (1) Собствениците на кучета се задължават в срок от три дни след
придобиването им да ги регистрират в общинската администрация.
(2) Забранява се воденето на кучета без ремък и пускането им без надзор от
стопанина, въвеждането на животни в обществени заведения , разхождането им на
територията на детски и здравни заведения, стадиони и детски площадки.
(3) Задължават се гражданите, разхождащи кучета си, да отстраняват
замърсявания на обществените терени, причинени от техните кучета.

Чл. 10 (1) Задължават се водачите на животински впрягове да поставят престилки
зад животните с цел чистота при придвижването им по републиканската и общинска
пътна мрежа.
(2) Забранява се движението на ППС /пътни превозни средства/ с животинска
тяга и велосипедисти без светлоотразителни жилетки на управляващите ги и пътниците
по пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи от 18.00 до 07.00 часа през
зимния период и от 21.00 до 06.00 часа през летния период.
(3) Задължават се всички стопани на животни да почистват оставените от тях
екскременти по уличните платна, площадите, тротоарите, парковете и градините на
обществено място.

Глава четвърта
Контрол и административнонаказателни разпоредби
Чл.11. Контролът по спазване на наредбата се възлага на кметовете, служителите
от общинската администрация, служителите от Националната полиция и други лица,
определени от кмета на общината.
Чл.12. Административнонаказателно производство за нарушение по тази наредба
се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно
нарушение.
Чл.13./изм. 27.06.2014г./ Актосъставители по тази наредба са кметовете на
населени места, кметските наместници, служителите на Националната полиция и
лицата на длъжност в община Садово „Полски пазач-пъдар”.
Чл.14. Установяването на нарушенията на тази наредба и производството по
налагане и изпълнение на административни наказания се извършват по реда, определен
от Закона за административните нарушение и наказания.
Чл.15. За нарушения на тази наредба се налага глоба в размер до 5000 лв., а
за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 50
000 лв.
Чл.16. При повторно извършване на нарушения на разпоредбите на чл. 2 от т. 3 до
т. 6 включително и чл. 3 от наредбата, на същите се налага глоба или имуществена
санкция от 500 лева и кмета на Общината може да ограничи /отмени/ удълженото
работно време за срок от три месеца на търговски обекти с удължено работно време.
Чл.17. За явно маловажни случаи на нарушение на чл.8, т.9 и т. 10
установени при извършването им, органите по чл.11 налагат на място глоба с
фиш в размер на 15.00 /петнадесет/ лева. Ако лицето оспори нарушението и
отказва да подпише фиша му се съставя акт по реда на чл.12 от тази Наредба.

Чл.18. Длъжностните лица по чл.11 от тази наредба за първоначално
неизпълнение или ненадлежно изпълнение на възложените им задължения се наказват с
глоба от 100 до 500 лева.

Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с Решение № 142 на Общински
съвет-Садово, взето с протокол № 14 от заседание, проведено на 02.08.2012 година.
§ 2.Наредбата влиза в сила от 01.09.2012 г.
§3.Настоящата наредба отменя Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община
Садово, Пловдивска област, приета с решение № 7 на Общински съвет-Садово, взето с
протокол № 15/27.04.2001г., последно изменена и допълнена с Решение № 234 на
Общински съвет – Садово, взето с Протокол № 19/28.11.2008 година.
§ 4. Настоящата наредба е изменена и допълнена с Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество на територията на Община Садово, Пловдивска област,
приета с Решение № 470 на Общински съвет – Садово, взето с Протокол №
41/27.06.2014 година.

