Община Гоце Делчев

Наредба № 1
за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата,
опазване на околната среда и защита на имуществото
на територията на община Гоце Делчев
(Приета с Решение № 86 от 02.08.2012 г.)

гр.Гоце Делчев, 2012 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на
обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на
имуществото на територията на община Гоце Делчев.
Чл. 2. Наредбата определя правомощията на Община Гоце Делчев, Районно управление
„Полиция” – пряко свързани с опазването на обществения ред.
Чл. 3. Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни към всички физически и
юридически лица, които постоянно или временно пребивават и/или упражняват търговска
дейност на територията на общината.
Глава втора
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл. 4. Забранява се на обществени места и в близост до жилищните сгради на граждани:
1. Вдигането на шум чрез високо говорене, пеене, пускане на музика, строителни и
производствени работи, ползването на озвучителни уредби и на шумни машини и апарати и
създаване по какъвто и да е начин на шум, през времето от 23.00 часа до 06.00 часа сутринта
през летния сезон и 22.00 часа до 07.00 часа сутринта през зимния сезон и в жилищните зони от
14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
2. Извършването на непристойни действия, употреба на неприлични изрази,
оскърбително отношение и държане към гражданите и органите на властта на обществени
места, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение, с които се нарушава обществения
ред и спокойствие.
3. Повреждането и унищожаването на културни, благоустройствени и комунални
съоръжения и озеленяване – паметници, настилки, цветарници, пластики, гробища,
водоснабдителни, канализационни и електрификационни съоръжения, телекомуникационни
кабели и мрежи, улични телефонни апарати, осветителни тела на уличното осветление,
рекламни табла и други.
4. Къпането, прането и миенето във водоемите и други открити водни площи, освен
на определените за целта места.
5. Извършването на търговия в терени, места без съответното разрешение или извън
местата и дните определени за тази цел.
6. Влизането или преминаването на животни в имоти частна или общинска
собственост.
7. Откритото носене и употреба на взривни вещества, огнестрелно, газово и хладно
оръжие, прашки, въздушни пушки и други подобни, които създават опасност за живота и
здравето на гражданите.
8. Хвърлянето на бомбички, ракети, факли и други подобни взривни и запалителни
предмети по улиците, училищата, парковете, спортните и културни сгради и съоръжения и
други обществени места.
9. извършването на автотенекеджииски, авторемонтни услуги, смяна на гуми и масла
и други дейности, свързани с ремонт и поддръжка МПС на места без разрешение за
извършване на съответната дейност и разрешение за ползване.
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10. Сватбените тържества с изпълнение на оркестър по улиците на гр. Гоце Делчев,
звукови сигнали на моторни превозни средства при тези тържества, както и използване на
музика по време на абитуриентски балове за времето от 14 до 16 часа с изключение на
празничните и почивните дни и от 22.00 до 07.00 часа.
11. Хазартните игри на обществени места, освен в специално предназначените за
целта места.
12. Писането, драскането и рисуването по фасадите на сградите, оградите и пътните
съоръжения, беседки, пейки, паметници и други обществени места.
13. Лепенето на некролози, съобщения, обяви и други извън определените за това
места.
14. Извършването на всякакъв вид просия на територията на общината.
Глава трета
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ТЪРГОВСКИТЕ
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УВЕСЕЛЕНИЯ

ОБЕКТИ,

Чл. 5 (1) Задължават се собствениците, наeмателите и ползвателите на търговски обекти и
заведения за хранене и развлечения, в които се упражнява търговска дейност и услуги да
уведомят писмено съответните общински органи за работното време.
(2) Собствениците и наемателите на заведения с режим на работа след 24.00 часа се
регистрират в Общинска администрация и Районно управление „Полиция” гр.Гоце Делчев.
(3) Лицата посочени в предходната алинея, както и длъжностните лица, отговарящи за
работата на съответния обект като управители, бармани, сервитьори, продавачи и други са
длъжни да спазват регистрираното работно време.
(4) Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти и заведения за
хранене и развлечения отговарят за спазване на реда в тях.
(5) Собствениците и наемателите на заведения с режим на работа след 24.00 часа са
длъжни да осигурят охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност.
(6) Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти се задължават:
1. Да поддържат в изправност и добро естетическо състояние светлинните реклами,
рекламните надписи, евакуационното осветление, светещите надписи „Изход” и указателните
табели за евакуация.
2. Да поставят на видно и достъпно място в обектите табелки с регламентираното работно
време, трите имена и адреса на собственика/управителя на обекта, издадените лицензии и
документи за категоризация, уредите за първоначално пожарогасене и планове за евакуация от
помещението, в случаите когато те се изискват от нормативните актове.
3. В заведения с режим на работа след 22.00 часа да поставят технически средства
(видеокамери) за наблюдение и контрол с радиус включващ обхват на външния вход и
подхода на обекта. В този случай се поставят информационни табели, които уведомяват
посетителите, че са поставени технически средства за наблюдение и контрол, без да се
уточнява местоположението им. Техническите средства за наблюдение трябва да бъдат
куполни, най-малко с 540 ТВ линии и вандалоустойчиви. Видеозаписът за съответния ден се
съхранява най-малко седем дни.
(7) Забранява се:
1. Използването на „жива музика” - изпълнения на оркестри и/или изпълнители и
озвучителна техника в търговски обекти, разположени или ползващи площи на открито
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(тераси, прилежащи терени и други) от 14.00 до 16.00 часа, с изключение на времето на
празнични и почивни дни и от 23.00 до 06.00 часа сутринта.
2. Ползването на маси за открито сервиране към търговските обекти в т.ч. и тротоари в
часовете от 23.00 до 06.00 часа, за обекти находящи се в непосредствена близост до жилищни
сгради и междублокови пространства.
3. Работа на заведения като: нощни барове, клубове, дискотеки и други находящи се в
жилищни сгради за периода от м.октомври до м.април, включително, от 22.00 часа до 7.00 часа
и в периода от м.май до м.септември, включително, от 23.00 до 6.00 часа.
Чл. 6 (1) Собствениците или наемателите на заведения за хранене и развлечения, които
организират прояви/дискотеки за лица до 18 години се задължават:
а) да регистрират в Общинска администрация и РУП град Гоце Делчев дните и
часовете на провеждането им най-късно 3 дни преди провеждането на съответното
мероприятие;
б) да ги организират съгласно изискванията на Закона за закрила на детето;
в) в дните и часовете определени за дискотеки за лица до 18 години се забранява
сервирането на алкохолни напитки.
(2) Собствениците и наемателите на заведения са длъжни стриктно да спазват
предходните разпоредби, както вътре в заведенията така и в определения района.
Чл. 7 (1) Собствениците, наемателите и ползвателите на заведения за обществено хранене
и развлечения са длъжни да спазват допустимите децибели за силата на озвучителните уредби
и оркестри. Музикалното озвучаване се прекратява през летния сезон в 23.00 часа, а през
зимния сезон в 22.00 часа, освен регистрираните със заповед на кмета на общината нощни
заведения и тези с монтирани автоматични индикатори за регулиране нивото на шума.
(2) Нарушителите на обществения ред в учреждения, културни институти, стадиони,
спортни игрища, търговски обекти, заведения за хранене, развлечения и увеселения се
отстраняват от техните служители, отговарящи за реда и сигурността. При нужда се търси
съдействие на полицията.
(3) При две и повече констатирани нарушения на ал.1 в заведенията и районите около тях
работното им време се ограничава за срок от 1 (един) до 12 (дванадесет) месеца със заповед на
кмета на общината. Предложение за ограничаване на работното време може да прави и
началника на РУП.
(4) Забранява се търговската дейност в следните случаи:
1. Приготвянето и продажбата на открито без разрешение на компетентните органи за
контрол на общественото здраве на хлебни, месни и млечни продукти, закуски и непакетирани
сладкарски изделия.
2. Продажбата на тютюн и тютюневи изделия в детски, учебни и здравни заведения, както
и в търговски обекти, находящи се на отстояние 200 м от тях.
3. Открито излагане, както и продажбата на еротична и порнографска литература на лица
до 18 години.
4. Търговска дейност по улиците, площадите, пазарите и обществените места без
разрешение от Общината по установения ред и без платена такса или наем.
5. Продажбата без необходимите разрешителни документи, инструкция за начин на
употреба, сертификат за качество и състава на бомбички (пиратки) и други пиротехнически
стоки. Забранява се прадажбата на тези стоки на малолетни и непълнолетни до 16 години.
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Глава четвърта
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ, ПАРКИРАНЕ НА
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И РЕД В ОБЩЕСТВЕНИЯ
ТРАНСПОРТ
Чл. 8 (1) Организацията на движение, автобусните линии, маршрутите на движение и
спирките на превозните средства на обществения транспорт се определят от Общинската
комисия по безопасност на движението, съгласувано с органите на МВР.
(2) Общината стопанисва и поддържа съоръженията, знаците, маркировката, тротоарите и
уличните платна, дърветата и храстите около тях, осигуряващи безопасност на движението.
Чл. 9 (1) Пешеходните зони на територията на общината се определят с решение на
Общинския съвет.
(2) Забранява се преминаването, паркирането и домуването на моторни превозни средства
(МПС) в пешеходните зони с изключение на живущите там, получили разрешение по реда на
чл.13 от наредбата.
Чл. 10 (1) Забранява се:
1. Повреждането и преместването на пътни знаци, маркировка и други съоръжения и
сигнализация, свързана с безопасността на движението, както и поставянето на частни и други
табели и знаци по пътекопоказателните жалони и в сервитутната ивица на пътната мрежа.
2. Оставянето на спрени от движение моторни превозни средства по уличните платна,
тротоарите, паркингите и пешеходните зони.
3. Оставянето на строителни, отоплителни и други материали по тротоарите за повече
от 48 часа и по улиците, междублоковите пространства, паркингите и пешеходните зони за
повече от 12 часа.
4. Поставянето на сушилни за тютюн върху улици, зелени и тротоарни площи в
населените места на общината. Със заповед на кмета на общината, кметовете на кметства и
кметските наместници се определят местата за поставянето на сушилни за тютюн.
5. Движението на верижни машини по асфалтовата настилка на пътищата извън и в
населените места.
6. Превозване на необезопасени и лесно разпиляеми товари.
7. Паркирането на автомобили върху тротоари, с което се принуждават пешеходци да
преминават през платното за движение на моторни превозни средства.
8. Поставянето на бетонни и други трайно закрепени рампи до бордюрите за
изкачване на превозни средства.
9. Домуването на товарни автомобили, автобуси, ремаркета, каравани и прикачен
земеделски инвентар по тротоари, улични платна, площади и зелени площи.
10. Преминаването, паркирането и домуването на МПС по площади, зелени площи и
части от улици, определени за пешеходни зони (плочници).
11. Движението на МПС със замърсени гуми по пътища и улици в населените места
на територията на общината и републиканската пътна мрежа преди гумите на същите да бъдат
почистени от кал и други отпадъци, които замърсяват улиците и пътищата.
12. Движението на мототриколки и четириколки, мотоциклети и МПС с повишена
проходимост на територията на курортен комплекс „Попови ливади” извън пътната мрежа,
съгласно чл.149, ал. 1, т. 1, б.”к” и „м” от Закона за движението по пътищата.
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13. Движението на нерегистрирани пътни превозни средства (ППС) с животинска
тяга, а регистрираните извън определените маршрути в централна градска част на гр. Гоце
Делчев. Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва в общинска администрация.
14. Използването на джетове във водоеми и други водни площи, стопанисвани от
общината.
(2) Задължават се собствениците на спрени от движение и изоставени моторни превозни
средства, намиращи се на обществени места в срок от 1 (един) месец да транспортират същите
до съответните автоморги. След този срок същите се преместват от общината за сметка на
собствениците.
(3) Зареждането на търговските обекти в централната градска част се извършва в часове
определени със заповед на кмета на общината.
Чл.11 (1) На улици и паркинги – общинска собственост, където търсенето на места за
паркиране е по-голямо от предлагането, може да се въвежда режим за краткотрайно платено
паркиране (синя зона) на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2.5 тона и микробуси
до 8 пътнически места, без мястото на водача.
(2) Улиците, площадите и паркинги - общинска собственост, на които се въвежда режим
за кратковременно платено паркиране „синя зона” се определят с решение на общинския съвет.
(3) Режимът на паркиране по ал.1 е валиден в работни дни от 08.00 ч. до 19.00 ч. при
лятно часово време и от 08.00 ч. до 18.00 ч. при зимно часово време.
(4) Максималното времетраене на еднократно паркиране в „синя зона” може да бъде до
3 часа и то се изписва на допълнителна табела, указваща режима на паркиране.
(5) Заплащането, установяването и контрола на действителното времетраене на
паркирането на автомобили в „синя зона” става с предварително закупен от водача талон.
(6) Талоните по ал.5 са два вида – за времетраене на паркирането 1 час и 2 часа, като
желаното от водача времетраене на паркиране може да бъде комбинирано от различни по вид
талони. Кратковременното платено паркиране в „синя зона” може да стане и чрез използването
на предварително закупен от водача талон.
(7) При паркиране на автомобил в „синя зона”, водачът е длъжен да отбележи върху
талона (талоните) момента на началото на паркиране чрез трайно задраскване по диагонали на
годината, месеца, деня, часа и минутите и да го (ги) постави зад предното стъкло на автомобила
така, че да се вижда отвън.
(8) Забранява се в „синя зона”:
1. Паркиране на автомобили, без да е поставен от водача на видно място отбелязан
талон (талони).
2. Паркиране на автомобили ако не са попълнени от водача всички или някои от
данните в поставения талон (талони) – минути, час, ден, месец, година.
3. Времетраене на паркирането, по-голямо от максималното, което е означено с
пътния знак.
4. Времетраене на паркирането, по-голямо от максималното, което е означено на
талона (талоните).
5. Отбелязване върху талона (талоните) на по-късен от действителния момент на
началото на паркиране.
6. През времетраене на паркиране на автомобила, водачът да подменя поставения
попълнен талон (талони) с друг талон (талони), на който е отбелязан по-късен момент от
действителното начало на паркиране или да поставя допълнителен талон (талони), при което
общото времетраене на паркиране надвишава максимално разрешеното.
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(9) Автомобили на Бърза медицинска помощ, автомобили с надпис „Полиция” или
автомобили с поставени отвътре на предното стъкло инвалидна карта по образец (със знак
„инвалид”) могат да паркират в „синя зона” без заплащане. На всяка улица, на която е въведен
режим „синя зона” да се обозначи с маркировка по едно място за паркиране на хора с
увреждания.
(10) Автомобили на Домашен социален патронаж към общината, при разнос на храна и
обслужване на граждани, могат да спират в „синя зона” без заплащане – за времетраенето на
обслужване.
(11) Редът за издаване и продажба на талони за паркиране, контролът върху
времетраенето на паркираните ППС в „синя зона”, както и оперативните действия по
предходните алинеи се организират и осъществяват от Общинското предприятие „Поддържане
и ремонт на обекти – общинска собственост”, при спазване разпоредбите на Закона за
движение по пътищата.
(12) Таксите за паркиране в „синя зона” се определят с решение на Общинския съвет.
(13) На общинските съветници се издават пропуски за паркиране в цялата „синя зона”
(14) Паркомястото на лицата заплатили служебен абонамент е пред или до обекта.
Лицата заплатили служебен абонамент са длъжни да поставят табела с надпис „Служебен
абонамент” и отговарят за ползването на паркомястото.
Чл. 12 (1) За пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата такса за
кратковременно паркиране по чл.99 от Закона за движение по пътищата, както и в нарушение
на разпоредбите на чл.11, ал.8 се използва техническо средства за принудително задържане до
заплащане на таксата и на разходите по прилагане на техническото средство.
(2) Използваното техническо средство за принудително задържане на пътното превозно
средство не трябва да нанася каквато и да е повреда на превозното средство.
(3) При принудително задържане с техническо средство на предното стъкло на пътното
транспортно средство се поставя съобщение за водача и указания за реда за освобождаване.
(4) Автомобилът се освобождава от техническото средство за принудително задържане
след заплащане на разходите по прилагането му. Разходите по прилагане на техническото
средство се определят с решение на Общинския съвет. Разходите направени във връзка с
преместване на пътно превозно средство са за сметка на собственика на превозното средство.
(5) Забранено е повреждане на техническите средства, както и деблокиране на автомобила
от лица, които нямат правомощия за това.
(6) Задържането с техническо средство не се прилагат спрямо автомобили, ползващи
специален режим на движение и пътни превозни средства, ползвани от хора с увреждания.
(7) Задържането с техническо средство се осъществя от длъжностни лица, определени с
писмена заповед на кмета на общината.
(8) В случаите по чл.171, т.5, б.”б” от Закона за движение по пътищата се извършва
принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знание на неговия
собственик или на упълномощения от него водач. Отстраняването се извършва по
разпореждане на органите по чл.168 от Закона за движение по пътищата, чрез специално за
целта превозно средство за принудително отстраняване (репатратор).
(9) В случаите по ал.8 от момента на уведомяването на районното полицейско управление
се начислява такса за отговорното пазене на преместения автомобил в размер, определен от
Общинския съвет.
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Чл.13 (1) Изключение от разпоредбите на чл. 11 се допуска в определени случаи и се
удостоверява чрез пропуск, издаден от кмета на община Гоце Делчев или от оправомощено от
него лице.
(2) Лицата, желаещи да се ползват от правото по ал. 1, подават до кмета на общината
мотивирано заявление и към него прилагат документи, доказващи необходимостта от издаване
на пропуск.
(3) Подадените заявления за издаване на пропуски се разглеждат от постоянно действаща
комисия, назначена със заповед на кмета на общината, която изразява становище за тяхната
основателност.
(4) В издадените пропуски задължително се вписват следните данни:
1. пореден номер на пропуска;
2. регистрационен номер на МПС;
3. марка и модел на МПС;
4. собственик на автомобила;
5. дейностите, които ще изпълнява в „синя зона”
(5) Пропускът е със срок на действие до края на календарната година.
(6) На живеещите в района на „синя зона”, които не притежават собствени гаражи, може
да се издават безплатни пропуски, при следните условия:
1. собственикът има постоянна адресна регистрация.
2. автомобилът има регистрация на същия адрес или е закупен с действащ лизингов
договор.
3. автомобилът да не е спрян от движение, да има заплатена застраховка гражданска
отговорност и заплатен данък върху превозните средства.
(7) Водачите на МПС са длъжни да поставят пропуските на видно място зад предното
стъкло на автомобила.
(8) Всички издадени пропуски се завеждат в регистър.
Чл. 14. Гражданите при ползването на обществения транспорт, нямат право:
1. да консумират спиртни напитки.
2. да пушат.
3. да превозват животни.
4. да замърсяват и повреждат превозните средства.
Глава пета
СТРОИТЕЛСТВО
Чл. 15 (1) Забранява се извършването на строителство, разкопаване или ремонт на
подземни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване целостта
на настилки за каквато и да е цел без разрешение за строеж.
(2) Преди издаване на разрешението за строеж, изпълнителите внасят депозит в
Общинска администрация на стойност, както следва:
• при стойност на обекта до 5000 лева – 150 лв.;
• при стойност на обекта от 5000 до 10 000 лева – 300 лв.;
• при стойност на обекта от 10 000 до 50 000 лева – 600 лв.;
• при стойност на обекта от 50 000 до 200 000 лева – 1 200 лева;
• при стойност на обекта над 200 000 лева – 2 000 лева.
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Стойността на обектите за внасяне на депозит се изчислява:
а) за обекти с разгъната застроена площ по 300 лева на 1 квадратен метър;
б) за линеен обект – 20 лева на линеен метър.
Средствата от депозита ще се използват за ежедневно почистване на замърсените площи,
ако това не се извършва от изпълнителя на обекта.
(3) Внесеният депозит, или част от него се възстановява в срок от 5 (пет) дни след като
комисия от общинска администрация констатира, че са изпълнени чл. 17 и чл. 18 и изтекат
минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07. 2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Констатациите на
комисията се отразяват в протокол, който се предава в дирекция „Финансово-стопанска
дейност”.
(4) За улици и тротоари без изградена трайна настилка не се внася депозит, като
изпълнителите на строителството са длъжни да възстановят улицата и/или тротоара в
първоначалния им вид.
Чл. 16 (1) Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане,
преместване или окастряне на растителност, се издава след представяне на документ за внесена
такса.
(2) При изготвяне на скици и планове за ново строителство, главният архитект на
общината и дирекция “Устройство на територията” задължително се съобразяват със
съществуващата растителност и плановете се изготвят така, че тя да не бъде унищожена по
време или след приключване на строителството. При невъзможност, същата се възстановява за
сметка на собственика на строителния обект.
Чл. 17. След приключване на строителството, инвеститорът на обекта е длъжен в срок до
1 (един) месец да възстанови прилежащия терен и околното пространство изцяло по начин,
съгласуван с Общинска администрация.
Чл. 18. (1) Строителните и специализираните фирми с подземни комуникации и
съоръжения, а така също и частни лица, възстановяват незабавно в първоначален вид
разкопаните или повредени пътни и тротоарни настилки, площади , зелени площи и други, найкъсно 3 дни след завършване на строежа (ремонта) и почистват района за своя сметка.
(2) При извършване на строително- монтажни работи по уличното платно и тротоарите,
инвеститорите и строителите се задължават да обезопасяват ремонтните дейности по подходящ
начин, съгласувано с Общинска администрация.
(3) При извършване на строително-монтажни работи на обекти в урегулирани поземлени
имоти, инвеститорът е длъжен да премахне от уличните и тротоарни настилки отпадъчни
строителни материали – бетонов разтвор, варов разтвор и други след приключване на работа с
механизацията, доставила материалите на обекта.
Чл. 19 (1) Улични платна и тротоари могат да се използват при доказана необходимост за
строителни площадки само с разрешение на органите на Общинска администрация, а в другите
населени места от кмета на кметството или кметския наместник, съгласувано с полицията, за
определено време срещу заплащане на определена такса за квадратен метър.
(2) При използване на специализирана тежкотоварна техника и машини, инвеститорът иска
разрешение от Общинска администрация за маршрута на движение. При нанесени щети, те се
възстановяват от инвеститора в срок до 2 (два) дни.
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Глава шеста
ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Чл. 20 (1) За поддържане на чист и приветлив вид на благоустроените територии
общината извършва следните дейности:
1. Събиране, извозване и депониране на твърдите битови отпадъци. Определя
местата за поставяне на съдовете за твърди битови отпадъци и за разделно сметосъбиране.
2. Метене по график и периодично миене на благоустроените градски площи –
улици, площади, алеи и тротоари.
3. Зимно почистване на част от уличната мрежа и други определени територии,
както и мерките за предотвратяване на поледиците по улиците и тротоарите.
(2) Обхватът на дейностите по чистотата се определя от Общинска администрация,
съобразно конкретните условия и размера на финансовите средства.
Чл. 21 (1) Общината организира периодично или сезонно почистване на парковете и
зелените площи.
(2) Поддържането на чистотата на производствени, административни, обществени и
жилищни сгради, складове, гаражи, паркинги, пазари и други имоти, както и техните дворове и
площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват.
(3) Гражданите са длъжни при замърсяване от тяхна страна на местата за отдих в
парковете и зелените площи да ги почистят преди да ги напуснат.
Чл. 22 (1) Почистването на териториите, за които не се грижи общината и са прилежащи
към жилищните сгради и търговски обекти, се извършва от юридическите или физическите
лица, които стопанисват съответните сгради.
(2) Собствениците и съдържателите на магазини, офиси и заведения са длъжни да имат
съд за отпадъци към обекта, поставен на подходящо за целта място без да грози и пречи на
движението.
(3) Физическите и юридическите лица, които извършват стационарна или временна
търговска дейност, ежедневно почистват прилежащите територии.
(4) Прилежащите територии за почистване (зелени площи, части от тротоари, улични
платна и други територии) се определят от Общинска администрация.
(5) Почистването на прилежащите територии се извършва периодично и при кампании,
организирани от общината. При провеждане на кампании, общината осигурява транспорт за
отпадъците.
(6) Паленето на огньове за изваряване на буркани да се извършва в личните дворове, а
живеещите в кооперации и блокове на определени от управителният съвет/управителят на
етажната собственост места.
Чл. 23 (1) Почистването на пътната мрежа от сняг, обработката с луга и пясъчни смески,
се извършва с предимство по улиците с движение на обществения транспорт и улиците за
болници, пожарна и полиция.
(2) Почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите,
заведенията, жилищни кооперации и домовете е задължение на собствениците, управителите и
ползвателите на тези обекти. Складирането на почистения сняг и лед се извършва, така, че да
не пречи на движението на МПС и пешеходците.
Чл. 24 (1) Забранява се:
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1. Изтърсването и изтупването от балкони с лице на улична регулация. Това да става
от местата и през времето, определено с правилници за вътрешния ред на етажната собственост
при груповото застрояване.
2. Измиването на балкони и тераси с течаща вода в жилищните блокове, освен в
часовете, определени от управителния съвет/управителя на етажната собственост.
3. Продажбата на открито на небелени семки и ядки в централната градска част, както
и шлюпенето и изхвърлянето на отпадъци от тях.
4. Складирането на строителни, отоплителни и други материали, подготвянето на
варови, циментови и други разтвори по тротоарите уличните платна и зелените площи.
5. Складирането на оборска тор по тротоарите и улиците на населените места в
общината и по пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа.
6. Изхвърлянето на отпадъци в реките, преминаващи през населените места и в
техните околности.
7. Разносната търговия пред училища и детски заведения.
8. Разносната търговия на улица “Търговска”, с изключение на мартеници, пуканки,
сладолед и цветя.
Глава седма
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 25 (1) За осигуряване на екологосъобразна среда в населените места на общината,
физическите и юридически лица изграждат и поддържат градини, благоустроени зелени
площи, крайпътни дървета, храсти и цветни лехи.
(2) Общината осигурява благоустрояването на пътеките и алеите в парковете и зелените
площи, като се съобразява с местата за преминаване.
(3) Премахването на дървесна и храстова растителност в населените места се извършва с
разрешение от кмета на общината по писмено искане на инвеститори и собственици на
дървета.
Чл. 26 (1) Поддържането на зелените площи се извършва от техния собственик.
Поддържането на озеленените площи за широко обществено ползване – паркове, градини,
улично озеленяване се извършва от общината.
(2) Задължават се ръководителите на фирми, предприятия, учреждения и организации да
съдействуват за опазването на зелените площи, прилежащи към имотите им и декоративната
растителност в тях.
(3) Собствениците в етажна собственост поддържат прилежащите благоустроени зелени
площи във вътрешно-кварталните пространства.
Чл. 27 (1) Забранява се:
1. Изхвърлянето на строителни, битови и други отпадъци и материали в паркове,
градини, зелени площи, водни площи, дерета, крайпътни ивици и други места.
2. Изхвърлянето и горенето на гуми и други отпадъци, паленето на огън и
изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари.
3. Горенето на стърнища и други зелени площи за унищожаване на растителността
при обработка на земи, независимо от собствеността им.
4. Отсичането на дървета в градините, зелените площи и по тротоарите без
разрешение от общината.
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5. Чупенето на клони за бране на липов цвят, диви кестени, плодове, семена и други
подобни.
6. Късането и изкореняването на засадените цветя, храсти и дръвчета в общинските
градинки и зелени площи.
7. Косенето на трева в озеленените площи за широко обществено ползване и събиране
на дървен материал без разрешение на общината.
8. Поставянето на рекламни табели, афиши, некролози и други върху дървета, а в
зелени площи за обществено ползване без разрешение от общината.
9. Изхвърлянето на насипан със сол сняг в градините или около дърветата.
10. Забранява се изхвърлянето на горящи отпадъци в съдовете за смет, паленето на
огън в тях и оставянето им с отворени капаци (люкове).
11. Хвърлянето на отпадъци извън съдовете за смет.
12. Изхвърлянето на битова смет от домакинствата и магазините в декоративните
кошчета за смет, поставени по улиците на града.
13. Преминаването на животни през града и селата, освен по определените от кмета
на общината, съответно кмета на кметство маршрути.
14. Коленето на животни на тротоарите и уличните платна.
15. Копаенето и изземването на инертни материали от общински терени без
разрешение на общината.
16. Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други
водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им.
17. Отвеждането на отпадни води по улиците, тротоарите и вътрешно-кварталните
пространства.
18. Миенето и ремонта на превозни средства водещи до замърсяване с петролни и
други продукти на улици, тротоари, места за отдих, поречия на реки и водоеми.
19. Прането с перилни препарати в естествени водоизточници или водоеми.
20. Изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти.
21. Паленето на огньове, както и изваряването на буркани на тротоари и улични
платна.
22. Форсирането на автомобилни двигатели за подгряване и ремонт край жилищни
сгради.
23. Отвеждането на дим през прозорци, витрини и стени.
24. Ползването на питейна вода за миене на улиците, площадите, дворовете, на
предприятията, градинките, парковете, зелените площи и превозните средства.
25. Изхвърлянето на мръсната вода след измиване с препарати на магазините и
офисите в клетките на декоративните дървета и храсти.
26. Изхвърлянето на отпадъци в градските реки и тези в селата.
27. Гражданите, търговците, организациите, заведенията и учрежденията да
изхвърлят отпадъчните материали от извършваните строежи, ремонти, сгур от парно
отопление, отпадъци от производства в съдовете за смет.
28. Изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в съдове за разделно
сметосъбиране, несъответстващи на типа материали, за които съдовете са предназначени.
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29. Ловенето и убиването на птици, събирането на яйцата им, повреждането на
хранилките, птичите къщички и гнездата им в естествената им среда, както и разрушаване на
мравуняците.
30. Пускането на вода за напояване и други цели по общински и селскостопански
пътища.
(2) Инвеститорите и строителните организации са длъжни да ограждат всички строителни
обекти и площадки с предпазващи огради, съгласувано с дирекция „Устройство на територията”
на Общинска администрация.
Глава осма
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ
Чл. 28 (1) Отглеждане на домашни животни за търговски цели става извън границите на
населените места.
(2) На територията на общината при стриктно спазване на санитарно-хигиенни
изисквания могат да се отглеждат (затворено) домашни животни и птици за лични нужди върху
собствен имот. Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така че да
отговарят на условията на ЗУТ.
(3) Собствениците на животни и птици са длъжни да изградят и поддържат септични ями
и торища.
(4) Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни следва да имат в дворовете
си изградени места за временно съхраняване на тора, при спазване на изискванията на ЗУТ.
(5) Торовата маса да се извозва извън границите на парцела на собственика на животните
на определените със заповед на кмета на общината места.
(6) Собствениците на животни и птици са длъжни да осигурят пренасянето на
животински трупове по безопасен начин, съгласно изискванията на Закон за
ветеринарномедицинската дейност.
(7) Броят на отглежданите животни в гр.Гоце Делчев се определя конкретно за всеки
случай на базата на необходимата площ за съответния вид, съгласно ветеринарните и
санитарно-хигиенни изисквания.
(8) За останалите населени места от общината броят на отглежданите животни и птици в
чертите на населеното място се определя на общоселско събрание, съобразено с плана за паша
на Горското стопанство.
Чл.29 Забранява се отглеждането за лични нужди на:
1. птици, зайци, овце, кози, крави, коне, свине, пчелни семейства и др. в жилищни
блокове, кооперации, многофамилни жилищни сгради, сервизни помещения, тавани, балкони,
мазета и гаражи в регулационните граници на гр.Гоце Делчев.
2. домашни животни в имоти, граничещи с представителни обществени места и
сгради.
3. животни в действащите санитарно-охранителни зони на водоизточници и
водоснабдителни съоръжения.
4. движение и паша на животни и птици по улици, паркове, площади и други
обществени места, с изключение на определените със заповед на кмета на общината.
5. животни и птици до 1000 метра от границите на градското депо за твърди битови
отпадъци.
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6. събирането на животни за извеждането им на паша в регулационните граници на
населеното място;
Чл.30. Кметът на общината по предложение на кметовете на кметства и кметските
наместници:
1. определя местата за пашуване на животни;
2. определя съвместно с КАТ-Пътна полиция улиците за движение на животни и
събирателните пунктове за извеждане на паша в покрайнините на населените места.
Чл.31. Собствениците декларират в кметствата вида, пола и броя на притежаваните от тях
животни, съгласно закона за ветеринарно-медицинската дейност.
Чл.32. Собствениците на умрели животни са длъжни да уведомят Районната
ветеринарномедицинска служба и да изпълнят разпорежданията, относно обезвреждането на
животинските труповете, съгласно Закона за ветеринарномедицинска дейност
Чл.33 (1) Забранява се:
1. Пашата на животни в общински паркове и зелени площи в урбанизираните
територии, гробищни паркове, както и в рамките на курортен комплекс „Попови ливади”.
2. Свободното пускане на животни и птици по улици, площади, детски и спортни
площадки и други в урбанизираните територии и курортен комплекс „Попови ливади” и
пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа.
3. Предвижването на превозни средства с животинска тяга в границите на населените
места на общината без предпазни престилки и светлоотразители.
4. Отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и обществени места, с
изключение на кучетата – водачи придружаващи слепи хора.
5. Изграждането на селскостопански постройки за отглеждане на животни на помалко от 500 метра от гробищните паркове.
(2) За паша в общински паркове, зелени площи и урбанизирани територии, гробищни
паркове и в рамките на курортен комплекс „Попови ливади” животните се задържат от звено
„Охрана на селскостопанско имущество и продукция и защита на екологията”. За всеки
започнат ден престой собствениците на задържаните животни заплащат по 20 лева на глава за
едър добитък и по 10 лева на глава за дребен добитък. Освобождаването на животните се
извършва след представяне на квитанция за платена такса и възстановяване на нанесените
щети.
(3) Ако собственикът не заплати разходите по престоя на животните или не ги потърси в
седемдневен срок от получаване на съобщението за задържането им, същите се продават на
публичен търг с явно наддаване. Когато собственикът на задържаните животни е неизвестен
съобщението се поставя на информационното табло пред сградата на Общинска администрация.
Чл.34 (1) Публичният търг с явно наддаване се открива със заповед на кмета на община
Гоце Делчев.
(2) Със заповедта по ал.1 се назначава комисия, която определя началната тръжна цена и
провежда публичния търг с явно наддаване.
(3) Съобщението за провеждане на публичния търг се поставя на информационното табло
пред сградата на Общинска администрация и интернет страницата на общината. Търгът се
провежда в седемдневен срок от датата на издаване на заповедта на кмета на общината.
(4) Процедурата в деня и часа, определени за провеждане на търга е по реда на Глава V,
Раздел ІІ от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
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(5) От получената сума се удържа дължимото обезщетение за причинени вреди, разноските
по задържането им, както и евентуалната глоба, а останалата част се предава на собственика.
(6) Ако в срок 3 месеца от съобщението, когато собственикът на животните е известен и 6
месеца от деня на продажбата, когато собственикът е неизвестен, той не се яви, за да получи
остатъка от сумата, последната се внася в приход по сметка на общината.
Глава девета
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И КОНТРОЛ
Чл. 35 (1) Който наруши разпоредбите на чл. 4, т. 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 и 14 се наказва с
глоба в размер от 100 до 300 лева, нарушителите са длъжни да възстановят нанесените щети.
(2) При повторно нарушение по чл. 4, т. 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 и 14, глобата е в размер от
300 до 500 лева
(3) Който наруши разпоредбите на чл. 4, т. 5 се наказва с глоба в размер от 100 до 300
лева. На юридическите лица и еднолично търговци се налага имуществена санкция в размер от
500 до 1000 лева.
(4) При повторно нарушение по чл. 4, т. 5 глобата е в размер от 200 до 1000 лева. На
юридическите лица и еднолично търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до
5000 лева.
(5) Който наруши разпоредбата на чл. 4, т. 7 и 8 се наказва с глоба в размер от 300 до 500
лева.
(6) При повторно нарушение на чл. 4, т. 7 и 8 се налага глоба в размер от 500 до 1000 лева.
(7) Който наруши разпоредбите на чл.4, т.3 и 9 се наказва с глоба в размер от 300 до 500
лева. Нарушителите са длъжни да възстановят нанесените щети.
(8) При повторно нарушение по чл.4, т.3 и 9 се налага глоба в размер от 500 до 1500 лева.
Нарушителите са длъжни да възстановят нанесените щети.
Чл. 36 (1) Който не изпълни или наруши разпоредбите на чл. 5, ал.1, 2, 3, 4 и 6 се наказва
с глоба в размер от 20 до 100 лева. За нарушаване на разпоредбите на чл.5, ал. 5 и ал.7 се налага
глоба в размер на от 500 до 1000 лева, а на едноличните търговци и юридически лица
имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.
(2) При повторно нарушение на разпоредбите на чл.5 ал. 5 и ал.7 се налага глоба в размер
от 1000 до 1500 лева, имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева и/или лишаване от
право да упражнява търговска дейност, във връзка с която е извършено нарушението за срок до
6 месеца
(3) При неизпълнение на задължението по чл. 5, ал. 6, т. 3 в срока по § 3 режима на работа
на заведенията се ограничава до 22.00 часа.
Чл. 37 (1) Който допусне дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 6,
се наказва с глоба в размер от 300 до 600 лева, а на еднолични търговци и юридически лица
имуществена санкция в размер от 600 до 1500 лева.
(2) При повторно нарушение се налага глоба в размер от 600 до 1000 лева, а на
едноличните търговци и юридически лица имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лева
и/или с лишаване от право да упражнява търговска дейност, във връзка с която е извършено
нарушението на заведението за срок до 6 месеца.
Чл. 38 (1) Който наруши разпоредбите на чл. 7 се наказва с глоба в размер от 200 до 500
лева, а на едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена санция от 1000 до
3000 лева.
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(2) При повторно нарушение се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева, а на
едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена санция в размер от 3000 до
5000 лева и/ или лишаване от право да упражнява търговска дейност, във връзка с която е
извършено нарушението, от 1 (един) до 6 (шест) месеца.
Чл. 39. Който наруши разпоредбите на чл. 9, ал. 2 и чл. 10 се наказва с глоба в размер от
50 до 250 лева. При повторно нарушение се налага глоба в размер от 250 лева до 500 лева.
Чл. 40. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 11 се наказва с глоба в размер от 50 до 100
лева.

Чл. 41. Лица, повредили или деблокирали техническо средство по чл. 11 се наказват с
глоба в размер на 100 лева и възстановяване на нанесените щети на блокиращото устройство.
Чл. 42. Който наруши разпоредбите на чл. 14 се наказва с глоба в размер от 50 до 100
лева.
Чл. 43 (1) Който наруши разпоредбите на глава пета се наказва с глоба в размер от 50 до
2000 лева за физически лица и имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лева за еднолични
търговци и юридически лица.
(2) При повторно нарушение се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лева и
имуществена санкция в размер от 5000 до 10000 лева за еднолични търговци и юридически
лица.
Чл. 43 (1) Който наруши разпоредбите на глава шеста се наказва с глоба в размер от 50 до
500 лева.
(2) При повторно нарушение се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева.
Чл. 44 (1) Който наруши разпоредбите на глава седма се наказва с глоба в размер от 100
до 500 лева.
(2) При повторно нарушение се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева.
(3) Който наруши разпоредбата на чл.27, т.10 се наказва с глоба в размер от 300 до 500
лева. Нарушителите са длъжни да възстановят съдовете за смет.
(4) При повторно нарушение на чл.27, т.10 се наказва с глоба в размер от 500 до 1000
лева.
(5) Който наруши разпоредбата на чл. 27 на територията на Градския парк се наказва с
глоба в размер от 300 до 500 лева.
(6) При повторно нарушение на разпоредбата на чл. 27 на територията на Градския парк
се наказва с глоба от 500 до 1500 лева.
Чл. 45 (1) Който наруши разпоредбите на Глава осма се наказва с глоба в размер от 50 до
250 лева.
(2) При повторно нарушение се наказва с глоба в размер от 250 до 500 лева.
Чл. 46. При заплащане на глобата, наложена с наказателно постановление в срока на
обжалването му, се дължи 60 на сто от нейния размер.
Чл. 47. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения
и наказания.
Чл. 48. (1) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на:
1. Кмета на общината;
2. Кметове на кметства и кметските наместници в населените места;
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3. Началника на Районно управление „Полиция”.
4. Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
(2) Актовете за установяване нарушенията на разпоредбите на наредбата се съставят от
специалисти: „Екология”, “Контрол на строителството”, “Устройство на територията”, “Защита
на потребителя”, „Охрана на селскостопанско имущество и продукция и защита на
екологията”, “Безопасност на движението и контрол” и секретаря на Местната комисия за
БППМНП към Общинска администрация гр.Гоце Делчев, полицаите от РУП гр.Гоце Делчев и
служители от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.
(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов
заместник.
(4) Задължава кмета на общината на три месеца да представя пред общинския съвет
отчет за осъществения контрол по изпълнението на наредбата, констатираните нарушения и
актовете за административни нарушения и наказания, съставени от определените
длъжностните лица.
(5) Задължава кмета на общината в срок до един месец от приемането на настоящата
наредба, със заповед да определи реда и условията за приемане на сигнали за нарушения на
наредбата, извършване на проверки и съставяне на актове за административни нарушения. Да
се определи телефон за подаване на сигнали, които да бъде оповестен на населението и
публикуван на официалната интернет страница на общината.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизането в сила
на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
2. Домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета е: престоя им на
тротоари, улични платна, площади и зелени площи от 19.00 часа до 06.00 часа.
3. Летен сезон е времето през което действа въведеното в Република България лятно
часово време, а зимен сезон е времето през което действа въведеното в Република България
зимно часово време.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Регистрирането на работното време по чл. 5, ал. 1 трябва да се извърши в
едномесечен срок от влизане на наредбата в сила.
§ 3. Поставянето на техническо средство за наблюдение и контрол в заведения с режим на
работа след 22.00 часа по чл. 5, ал. 6, т. 3 трябва да се извърши в двумесечен срок от влизането
в сила на наредбата.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата, благоустройството и безопасността на движението на територията на община Гоце
Делчев, приета с Решение №71 от 29.04.2004 година.
§ 5. В Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Гоце Делчев (приета с Решение №358/06.03.2003 г., изм. и
доп. с Решение №402/25.09.2003 г., изм. и доп. с Решение 286/23.02.2006 г., изм. и доп. с
Решение №34/31.01.2008 г., изм. и доп. с Решение №158/30.12.2008 г., изм. и доп. с Решение
№179/29.01.2009 г., изм. и доп. с Решение №316/22.12.2009 г., изм. и доп. с Решения №№479 и
482 от 27.01.2011 г., изм. и доп. с Решение №506/22.03.2011 г., изм. и доп. с Решение
№51/16.02.2012 г.) се правят следните допълнения:
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1. В глава втора се създава раздел Х „Такси за краткотрайно платено паркиране (синя
зона)” с чл. 42б:
„Раздел Х
Такси за краткотрайно платено паркиране (синя зона)
Чл. 42б. (1) Таксите за паркиране в „синя зона” за едно паркомясто са:
1. с талон за всички улици в района на „синя зона” – 1 лв. на час.
2. с талон за паркиране на улицата на която се намира обекта за собственици,
ползватели и наематели на търговски обекти, офиси и ателиета – 30.00 лв. на месец.
3. със служебен абонамент на банки, хотели, търговски обекти, офиси и ателиета – 50.00
лв. на месец
4. с месечен абонамент с право на паркиране в цялата „синя зона” – 100.00 лв.
5. В случаите на т.2 и т.3 при предплащане за 10 месеца, да се издава пропуск за 12
месеца.
(2) Таксата за отговорното пазене на преместения автомобил от момента на
уведомяването на Районното полицейско управление е в размер на 5 (пет) лева за час.
§ 6. (1) Прилагането и контрола по изпълнението на настоящата наредба се възлага на
кмета на община Гоце Делчев, началника на РПУ и началника на Районна служба „Пожарна
безопасност и защито на населението”.
(2) В срок до 01.12.2012 година администрацията да съобрази издадените вече
разрешения и други документи с разпоредбите на настоящата наредба.
§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и е приета с Решение № 86 на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев,
Протокол № 10 от 02.08.2012 година.

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ /п./
Председател на Общински съвет
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