ПРОЕКТ

Н А Р Е Д Б А № 1
ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящата наредба урежда отношенията свързани с
осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване
на околната среда, защита имуществото на гражданите, юридически
лица, общината и държавата на територията на община Радомир.
(2) Наредбата определя правомощията на общинската
администрация и задълженията на гражданите – постоянно или
временно живущи, гости или преминаващи, на ръководителите на
учреждения, обществени организации, търговци, занаятчии и др.
свързани с осъществяването на дейността и целите по предходната
алинея.
Чл. 2. Заповедите на кмета на община Радомир относно
обществения ред са задължителни за ръководителите на учреждения,
стопански и други организации на гражданите на територията на
общината-постоянно или временно живущи, гости или преминаващи.

ГЛАВА II
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
Чл. 3. (1) Забранява се нарушаването на обществения ред по
какъвто и да е повод и начин, нощната тишина и почивката на
гражданите от 22.00 ч. до 6.00 ч. за зимния сезон и от 23.00 ч. до 6.00
ч. за летния сезон.

(2) Забранява се в жилищните сгради провеждането на шумни
увеселения, извършването на производствена дейност и ремонтни
работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели.
(3) За задоволяване на битови потребности, дейностите по
предходната алинея могат да се извършват само от 8.00 ч. до 13.00 ч.
и от 16.00 ч. до 20.00 ч. в работните дни, а с писмено съгласие на
засегнатите обитатели и в почивните дни.
(4) Забранява се автотенекеджийска или подобни дейности и
боядисване на автомобили без писменото съгласие на живеещите в
съседните сгради и разрешение издадено по съответния ред.
Чл. 4. Забранява се носенето на всякакъв вид оръжие, освен от
лицата притежаващи необходимите разрешителни документи за това.
Чл. 5. (1) Забранява се продажба, разпространяване и
използване на “бомбички”, “пиратки” и други подобни изделия със
звуков, разрушителен, светлинен или задушлив ефект.
(2) Забранява сехвърлянето, възпламеняването, изстрелването
или задействането по какъвто и да е начин на средствата по ал. 1, в
непосредствена близост до детски градини, училища, здравни
заведения, открити обществени места, стадиони, превозни средства и
др.
Чл. 6. За свикване на събрание или митинг на открито
организаторите най-малко 48 часа преди началото му, писмено
уведомяват кмета на община Радомир, съответно кметът на
кметството, или кметския наместник на чиято територия ще се
проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на
събранието или митинга.
Чл. 7. Организаторите на събранието или митинга вземат
необходимите мерки за осигуряване на реда при провеждането му.
Чл. 8. (1) В събрания, митинги и манифестации – шествия не
могат да участват граждани, които:
1. Носят хладно и огнестрелно оръжие, газови пистолети,
въздушни пушки и спрей на мероприятия организирани от
политически, синдикални, спортни, религиозни и др. организации и
движения. Забраната не се отнася за лицата изпълняващи служебните
си задължения по охрана на съответното мероприятие.
2. Са в очевидно пияно състояние или дрогирани.
3. Са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.
(2) Забранява се провеждането на митинги, открити събрания и
манифистации-шествия от 22.00 ч. до 6.00 ч.
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Чл. 9. (1) Кметът на община Радомир, съответно кметът на
кметство или кметския наместник могат да забранят провеждането на
откритите събрания, митингите или манифестациите-шествия, когато
има несъмнени данни, че:
1. Застрашават обществения ред в съответното населено
място.
2. Застрашават здравето на гражданите при предварително
обявена епидемична обстановка.
3. Нарушават правата и свободите на други граждани.
(2) Кметът на община Радомир, съответно кметът на кметство
или кметския наместник, могат да прекратят откритото събрание,
митинга или манифестацията-шествието, когато не са добре
организирани или не се провеждат при условията и по реда,
установени по съответния ред от Закона за митингите, събранията и
манифестациите.
Чл. 10. (1) Забранява се писането и рисуването, лепенето на
афиши, некролози, обяви и други материали по стените на
обществените и частни жилищни сгради, постройки, огради, стълбове,
улични дървета и други, освен с разрешение на собственика.
(2) Почистването на материалите по ал. 1 се извършва от
извършителя, а ако той откаже от служителите по чистотата при
община Радомир, като разходите се включват в глобата.
(3) Забранява се окачването на партийни знамена на покривите
на обществени сгради, както и поставянето на партийни символибюстове, портрети в учреждения, училища, държавни и общински
фирми, организации и на обществени места, освен с разрешение по
съответния ред.
Чл. 11. (1) Забранява се използването на уличните платна и
тротоари за складиране на строителни материали, амбалаж и
отпадъци.
(2) По изключение строителни материали могат да се складират
само след заплащане на такса „тротоарно право“ и за срок до 30 дни.
(3) В случай, че строителните материали продължават да са
складирани и след срока по ал. 2, на нарушителите се съставя акт.
Чл. 12. Забранява се чупенето на осветителни тела, пътни
знаци, витрини, рекламни табели, изделия от стъкло и други, както и
безразборното изхвърляне на пластмасов амбалаж по улиците,
тротоарите, парковете, градините, спортните обекти, гробищния парк и
др.
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Чл. 13. Забранява се пързалянето със ски, шейни и ролкови
кънки по улиците и пътните магистрали на територията на община
Радомир, освен на определени и обозначени за целта места (улици).
Чл. 14. Забранява се движението на МПС в централната градска
част, определена за пешеходна зона, с изключение на:
(1) Средствата със специален режим на движение и МПС на
които им е издаден временен маршрутен пропуск за преминаване
през пешеходнатае зона, градския парк и централната градска част
(ЦГЧ) в указаните им часове за зареждане на търговски обекти.
Пропуск се
издава от РУП Радомир, съгласувано с кмета на
общината. Същото се отнася и за живущите в централната градска
част.
(2) Забранява се местодомуването и паркирането на товарни
МПС с над 3 тона товароподемност, ремаркета над 2 тона и автобуси с
над 20 пътнически места, извън определените за това места.
(3) Община Радомир издава удостоверения на лица с
увреждания за паркиране на лични моторни превозни средства.
Чл. 15. Забранява се тютюнопушенето на следните
обществени места:
(1) В закрити обществени места и помещения с обособени
работни места, където се полага труд, както и в помещения със
спомагателно и обслужващо предназначение.
(2) В следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли,
детските градини, училищата, ученическите общежития и
местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на
спортни и културни прояви.
* Чл. 15 Забранява се пушенето в обществените учреждения, освен на
определените за това места.

Чл. 16. (1) Забранява се упрежняването на търговска и
занаятчийска дейност на обществени места, неопределени от кмета на
общината, кметовете и кметските наместници.
(2) Забранява се използването на тротоарните площи пред
заведенията за хранене и развлечения през летния сезон, преди
получаване на съответното писмено разрешение или сключването на
сезонен договор.
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(3) Забранява се събирането на парични средства, както и
продажбата на вещи по домовете и административните сгради.
Чл. 17. Зареждането на магазините със стока става направо от
превозното средство в магазинните помещения или складове /без
престояване на стоките по тротоарите или уличните платна/, в
часовете определени от съответните органи на общината. По същия
ред става и извозването на освободения амбалаж.
Чл. 18. Забранява се консумацията на алкохол, както и всякакъв
вид хазартни игри на площади, паркове, стадиони, пред учебни
заведения и други обществени места. Разпространението и
употребата на алкохол на площади, паркове, стадиони и други
обществени места с изключение на определените за тази цел места е
строго забранено.
Чл. 19. (1) Забранява се заведенията за продажба на алкохол да
работят след 22.00 ч. за зимния и 23.00 ч. за летния сезон.
1.
Нощните и полунощните заведения да се откриват само
с разрешение на кмета на общината, при спазване на всички
законови изисквания и представяне на следните документи:
- Заявление, свободен текст до Кмета на общината, като
заявяват брой часове за удължаване на работното време,
категорията на заведението и броя на местата за сядане
(капацитет).
- Договор за охрана на обекта с лицензирана охранителна
фирма за часовете след регламентираното работно време;
- Становище от РУП Радомир за липса на констатирани
нарушения на обществения ред свързани с обекта през
последните 3 месеца от датата на подаване на заявлението;
- Становище от РУПБЗН – Радомир за съответствие на
обекта с изискванията за пожарна безопасност.
- Документ за платена такса по чл. 41, т. 13от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Радомир.
* 1. Нощните и полунощните заведения да се откриват само с разрешение
на кмета на общината, при спазване на всички изисквания по закон.

2.
Забранява се достъпът в дискотеките на лица без лична
карта, която са длъжни да показват на проверяващите охранители или
собственици.
3.
Забранява се всякакво сервиране на алкохол в
дискотеките на лица под 18 години.
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*3. Забранява се всякакво сервиране на алкохол в дискотеките на лица под
16 години.

4.
Увеселенията в заведенията за хранене и развлечиния
са разрешени до 22.00 ч. за зимния и до 23.00 ч. за летния сезон.
*4.Увеселенията в дискотеките са разрешени до 22.00 ч. за зимния и до
23.00 ч. за летния сезон.

5.
Вечерният час през учебната година за учениците без
придружители е 21.00 ч. за зимния и 22.00 ч. за летния сезон.
6.
Забранява се посещението на непълнолетни лица без
придружител в питейни заведения и игрални зали след 21.00 ч. през
зимния сезон и 22.00 ч. през летния сезон.
7.
Забранява се организирането на дискотеки и други
увеселителни мероприятия за непълнолетни в търговски заведения и
на обществени места след 22.00 часа.
(2) Задължава собствениците на търговски обекти да
поставят на видно и достъпно място в обектите си за търговия,
услуги и питейните заведения табела с регламентираното работно
време, трите имена и адреса на управителя (собственика) на
обекта, издадените разрешителни, уредите за първоначално
пожарогасене и плановете за евакуация.
*(2) Задължава собствениците на търговски обекти да поставят в близост
до входа на заведението табела с обявено работно време, материално отговорно
лице и телефон за контакти, съгласно изискванията на Закона за защита на
потребителя.

Чл. 20. (1) Забранява се продажбата на спиртни напитки и
тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни.
(2) Забранява се предлагането, продажбата и сервирането
на алкохолни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 години
и на лица в явно нетрезво състояние в търговските обекти и
питейни заведения.
*(2) Забранява се сервирането на алкохол на ученици, войници, както и на
явно пияни лица.

(3) Забранява се продажба на порнографски вестници, книги,
списания, прожектиране на порнографски филми на лица под 18
годишна възраст. Еротичните издания да се продават само в закрити
помещения.
Чл. 21. (1) Забранява се продажбата на селскостопанска
продукция без документи, доказващи собствеността и съдържанието
на нитрати.
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(2) Забранява се продажбата на животни и животински
продукти
без
регистрация
по
реда
на
Закона
за
ветеринарномедицинска дейност.
*(2) Забранява се продажбата на животни и животински продукти без
документи за собственост от ветеринарно-медицинската служба.

Чл. 22. Забранява се продажбата на алкохол и цигари на
разстояние 100 м от учебни заведения и детски градини, както и
издаването на разрешителни за хазартни и електронни игри.
Чл. 23. Забранява се къпането в язовири, микроязовири и други
водни площи на територията на общината, освен на определените за
това бази упоменати с маркировъчни табели за тази дейност.
Чл. 24. Забранява се осъществяването на всякакъв тип други
дейности, неспоменати в тази наредба, водещи до замърсяване на
улиците, площадите, градините, парковете и другите обществени
места на територията на община Радомир.
Чл. 25.
Ръководителите на предприятия, учереждения и
организации, както и гражданите на община Радомир, са длъжни при
констатиране на нарушаване на обществения ред да сигнализират
незабавно органите осъществяващи контрол по изпълнението на тази
наредба.
ГЛАВА III
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ
Чл. 26. Кметът на община Радомир, кметовете на кметства и
кметските наместници, съгласувано с РПУ Радомир и с Комисията по
безопасността на движението в община Радомир определят:
1. Улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или
забрана за движение на моторни превозни средства (МПС),
строителни и селскостопански машини.
2. Постоянни места и режим на паркиране на превозните
средства.
3. Временно място за панаири, традиционни събори, спортни
прояви и други.
Чл.
27.
(1)
Стопанисването
и
поддържането
на
съоръженията,знаците, маркировката по тротоарите и уличните
платна осигуряващи безопасност на движението се извършва от
община Радомир.
(2) На територията на община Радомир се забранява:
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1. Паркирането
върху
противопожарни
хидранти
и
разделителната линия по булевардите и улиците.
2. Домуването на товарни автомобили и автобуси извън
разрешените за това места.
3. Слагането на покривала върху превозните средства,
паркирани на улици и площади в централната градска част.
4. Ограждането, поставянето на съоръжения и маркирането с
трайни знаци за паркиране на превозни средства върху части от
улици, тротоари, площади и алеи в жилищните комплекси и в
откритите паркинги.
5. Миенето на МПС и друга техника на уличните платна и
тротоари.
6. Преминаването на МПС и такива с животинска тяга през
паркове, градини, тротоари, детски площадки и зелени площи.
7. Смяната на масла и изливането на отработени масла от МПС
по зелените площи, улици, тротоари, паркинги, паркове, земеделска
земя и др., освен на определените за тази цел места.
8. Изхвърлянето на битови, строителни и животински отпадъци,
земя от изкопи, материали от развалящи се сгради и други върху
улици, пътища, земеделска земя и други освен на определените за
това места – временни или постоанни сметища.
9. Паркирането на МПС по алеите на парковете и градинките,
зелените площи и тротоарите.
10. Повреждането и преместването на пътни знаци, маркировка
и други съоръжения сигнализация свързани с безопасността на
движението от неоторизирани лица, както поставянето на частни и
други табели и знаци по пътепоказателните жалони.
11. Превозването нанеобезопасени и лесно разпиляеми товари.
12. Поставянето на бетонни и други трайно закрепени рамки до
бордюрите за изкачване на превозни средства.
(2) Спрените от движение или бракувани МПС трябва да бъдат
паркирани в гаражи, в дворните си места или имоти, наети за
индивидуално ползване, както и в обособените за тази цел
обществени паркинги (места).
Чл. 28. Всеки участник в движението е длъжен:
(1) Да не създава опасност и пречки за движението, да не
поставя в опасност живота и здравето на хората и да не причинява
имуществени вреди.
(2) Да опазва околната среда, като не изхвърля и не оставя на
пътя предмети или вещества, както и да взема мерки за
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отстраняването им, като предупреди останалите участници в
движението и органите на пътна полиция, когато това ги застрашава.
ГЛАВА IV
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
Чл. 29 (1) На територията на община Радомир е забранено:
1. Отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в
подземните и надземни инсталационни колектори без писмено
разрешение от органите, които ги стопанисват.
2. Рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни
видове и клоните им, както газенето и унищожаването на обособените
тревни площи.
3. Ползването на питейна вода за миене на МПС, поливане и
напояване на овощни, зеленчукови и цветни градини, включително и в
дворовете на гражданите.
4. Събарянето, повреждането и разместването на табелки,
пейки и съоръжения, поставени в градините и паркове, детските и
спортни площадки и на други обществени места.
5. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и
паркови настилки, на телефоните за обществено ползване, заслоните
на спирките за обществен транспорт, уличните хидранти, подлезите и
парковите осветителни тела и съоръжения, склуптурно-декоративните
фигури и елементи, на обществените тоалетни, противопожарните
съоръжения, пътни знаци, както и всякакви другиобществени имоти.
6. Складирането на строителни материали, амбалаж, отпадъци
по уличните платна и тротоари на територията на общината.
7. Строително-монтажни дейности по пътните платна,
тротоарите и зелените площи без разрешение на кметството от
съответното населено място. При извършване на такива
дейности незабавно се уведомяват съответните компетентни
органи от сектор Пътна полиция при РУП Радомир.
*7. Строително-монтажни дейности по пътните платна, тротоарите и
зелените площи без разрешение на кметството от съответното населено място.
При извършване на такива дейности незабавно се уведомяват съответните
компетентни органи от сектор Пътна полиция от РПУ - Радомир или КАТ.

(2) Разрешения за прокопаване на общински имот (улични
платна, тротоари, зелени площи и други) се издават от общинската
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администрация, която определя размер на парична гаранция, която
следва да се внесе от съответния изпълнител, както и гаранционен
срок.
(3) Когато прокопаната настилка не бъде възстановена в
определения срок, възстановяването и отстраняването на появилите
се дефекти от допълнително слягане на обратните насипи, износване
и т.н., се организира от общината за сметка на съответния изпълнител
или инвеститор като внесената гаранция не се връща. При
неизпълнение на изискванията по предходната ал. 2 на нарушителите
се съставя акт и се издава наказателно постановление.
(4) При своевременното възстановяване на настилките от
съответния инвеститор, гаранцията се освобождава в срок до един
месец след изтичане на гаранционния срок.
(5) За разкопавания свързани с отстраняване на аварии по
водопроводните,
канализацията,
ел.мрежата
и
подземните
комуникации на “Далекосъобщения”, съответните дружества се
задължават:
1. Незабавно след като аварията бъде отстранена, да се
извърши обратно засипване на изкопа със скална маса при
нарушаване на настилки и земни маси, при нарушаване на зелени
площи, като своевременно с това се вземат мерки за уплътняването й.
2. В срок от 14 дни да се извърши качествено възстановяване
на връхната настилка.
(6) Когато експлоатационната или строителна фирма не
възстанови площите, прокопани във връзка със строителството,
отстраняването на аварии по ВиК, ел.мрежи, подземни комуникации на
Далекосъобщения в срока по ал. 5 или не отстранят дефекти в
гаранционния срок от 1 месец, след като писмено е уведомена
общината, в този случай това се организира от техническа служба за
сметка на съответната фирма. Разходите за това се удържат в двоен
размер от текущо дължимите им от общината суми.
(7) При неблагоприятни метеорологични условия, недаващи
възможност за възстановяване на пътните и тротоарни настилки,
съгласно разпоредбите на Правилника за извършване и приемане на
строително-монтажни работи, удължаването на срока става чрез
писмено разрешение от община Радомир за срок не по-дълъг от
първоначалния.
(8) Лицата, които повреждат държавни или общински имоти,
когато деянието не представлява престъпление по Наказателния
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кодекс, се наказват по реда на тази наредба, независимо от
имуществената отговорност за причинените вреди.
ГЛАВА V
ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА РАДОМИР
Чл. 30. На територията на община Радомир се задължават:
(1) Гражданите, наемателите, собствениците на недвижими
имоти, ръководителите на фирми, организации и учреждения,
ръководствата на учебните заведения и други да поддържат в найчист и естетичен вид помещенията, дворовете си, както и тротоарите,
празните места и зелените площи, прилежащи към обектите.
(2) Гражданите, притежаващи парцели на територията на
общината с излаз на улицата да поддържат и почистват тротоарите
пред тяхпрез цялата година. Фирмите извършващи сметосъбиране и
снегопочистване да организират почистването на:
1. Улиците.
2. Пешеходните зони.
3. Всички останали тротоари.
(3) При снеговалеж и заледяване, всички ръководители
напублични учереждения, търговски дружества и кооперации,
юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, лица
упражняващи свободни професии и физически лица, обособени
обекти в етажната собственост са длъжни, лично или чрез трети лица
да:
1. Организират своевременно и постоянно почистване на
тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат за
осигуряване на безопасното движение и достъп.
2. Уличните регули и решетки на отводнителните шахти се
почистват от сняг и лед, за да се осигури оттичането на водата от
разтопения сняг при затопляне на времето.
3. Складирането на сняг, обработен с пясък и сол да се
извършва на не-помалко от два метра в диаметър от стволовете на
дърветата в разделителните ивици на улиците, тротоарите и зелените
площи.
4. Натрупването на сняг по тротоарите се извършва така че се
оставя достатъчно място за движение на пешеходците.
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5. Не се натрупва сняг в обсега на автобусните спирки и срещу
входовете на гаражите.
(4) Гражданите при изнасяне на смет и други отпадъци да
използват определените за целта кофи и контейнери.
(5) Забранява се движението на верижни и тежкотоварни
машини по улиците и площадите, които са асфалтирани.
(6) С оглед опазването на околната среда, гражданите –
собствениците на имоти, които нямат излаз на канализация са длъжни
да изкопават септични ями съгласно изискванията на ЗУТ.
(7) Определените от Кмета на общината длъжностни лица от
общинска администрация, кметовете и кметските наместници
осъществяват контрол при извозване на сметта по утвърден
график за честотата на сметоизвозването.
* (7) Общинската администрация осигурява контрол при извозване на
сметта, съгласно сроковете утвърдени от Регионална инспекция за контрол и
опазване на общественото здраве (РИОКОЗ) и Общински съвет – Радомир, и
спазване на утвърдения от кмета на община Радомир график за честотата на
сметоизвозванеето.

Чл. 31. На територията на община Радомир се забранява:
1. Паленето на смет в съдовете за битови отпадъци,
запалването на отпадъци намиращи се на уличните платна и
тротоарите, в това число и стари автомобилни гуми.
2. Изнасянето на съдовете за битови отпадъци на уличните
платна. В жилищните комплекси местата им се определят от
общината.
Чл. 32. Забранява се изхвърлянето на всякакви видове
отпадъци, продукти и води от терасите и прозорците на жилищните
сгради.
Чл. 33. Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели
животни и птици в реки, басейни, дворове и други места.
*Чл. 33. Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни и
птици в реки, басейни, дворове и други места, освен на определените за тази цел
места от ветеринарната служба.

Чл. 34. Забранено е късането на цветя, повреждането и
унищожаването на цветни алеи и дървета по улиците (тротоарите) и
парка, унищожаването на фиданки и насаждения от горския фонд и в
земите на частни стопани.
Чл. 35. Забранено е пускането на селскостопански животни в
границите на населеното място – паркове, градини, училища, детски
площадки и зелени площи край жилищните комплекси и гробищния
парк.
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Чл. 36. Забранява се изхвърлянето на всички видове дребни
отпадъци – угарки, билети, кибритени кутии, хартии, семки, плодове и
други по улиците, площадите, градинките, обществените заведения и
превозните средства.
Чл. 37. Забранява се използването на съдове за битови
отпадъци от учреждения, фирми, търговски организации за
изхвърляне на отпадъци от производствената им дейност.
Чл. 38. Фирмата, осъществяваща сметосъбирането и
сметоизвозването е задължена да оставя съдове за битови отпадъци
на определените за тази цел места.
ГЛАВА VI
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
Чл. 39. (1) Забранява се пускането свободно на домашни
животни и птици без надзор от стопаните им в държавни, общински и
частни имоти.
(2) Забранява се отглеждане на селскостопански животни в
жилищните сгради (апартаменти) и обществените сгради.
(3) Забранява се въвеждане на животни в търговски обекти,
обществени места и превозни средства от обществения транспорт, с
изключение на кучета водачи на незрящи хора.
(4) Собственици, отглеждащи домашни животни са длъжни:
1. Да пасат животните в собствени имоти или в други, ако имат
разрешение от собственика на имота.
2. При замърсяване да почистват пътя, по който преминават
животните.
3. Да опазват държавната, общинската и частна собственост при
преминаването на животните.
Чл. 40. (1) Собствениците на домашни кучета ги регистрират
при ветеринарен лекар по реда на Закона за защита на животните.
*Чл. 40. Собствениците на животни:
*(1) Собствениците на кучета навършили 6 седмици ги предоставят на
ветеринарен лекар за издаване на паспорт по образец, ваксинация и
обезпаразитяване.

(2) Собствениците на домашни кучета ги регистрират в
община Радомир, като представят ветеринарномедицински
паспорт със снимка на животното, след навършване на 4 месечна
възраст или 7 дни след придобиване на куче над тази възраст.
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*(2) При навършване на 4 месечна възраст или 7 дни след придобиване на
куче над тази възраст, собствениците регистрират животното при ветеринарен
лекар, като представят документи за платена такса съгласно чл. 47 от Наредба за
определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Радомир.

Чл. 41. Собствениците на кучета са длъжни да заплащат
такса за отглеждане, съгласно чл. 44 от Наредба за определянето
и администратирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Радомир в срок до 31 декември на
текущата година.
*Чл. 41 Собствениците на кучета са длъжни да заплатят таксата за
отглеждане в срок до 31 декември на текущата година.

Чл. 42. Община Радомир чрез отдел „Екология и европейски
програми “ осъществява контрол за:
1. Изоставени животни на територията на община Радомир.
2. Идентификация и регистрация на кучета.
3. Спазване изискванията за закрила на животните в приютите
за безстопанствени кучета.
Чл. 43. (1) Забранява се извеждането на кучета без нашийник и
повод, а на агресивните – без намордник.
(2) За стопанин на куче се счита и водещият го несобственик.
Чл. 44. Собствениците на кучета, които не са в състояние да ги
отглеждат, са задължени да им намерят нови стопани или да ги
предадат на приют.
Чл. 45. Забранява се организирането и провеждането на борби
с кучета и други животни, както и отглеждането на животни с такава
цел.
Чл. 46. Забранява се:
1. Преминаването на селскостопански животни по централните
улици и площади. Притежателите на превозни средства с животинска
тяга са длъжни да използват предпазни престилки при придвижването
им в границите на населените места в общината.
2. Складирането и съхраняването на животинска тор и
други отпадъци на улиците и тротоарите.
*2. Складирането и съхраняването на животинска тор и други отпадъци на
улиците и тротоарите, с изключение на местата определени за тази цел от
съответните органи на ТСУ и РИОКОЗ.
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ГЛАВА VII
КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ
Чл. 47. Прилагането и контролът по изпълнението на
настоящата наредба се възлага на Кмета на община Радомир или
упълномощено от него лице, Началника на Районно управление
полиция (РУП) Радомир и Началника на Районно управление
противопожарна безопасност и защита на населението (РУПБЗН)
Радомир.
Установяването
на
нарушенията,
издаването,
обжалването на наказателните постановления се извършва по
реда на Закона за административните нарушения и наказания.
* Чл. 47. Прилагането и контролът по изпълнението на настоящата
наредба се възлага на Кмета на община Радомир или упълномощено от него
лице, Началник на Районно полицейско управление (РПУ) – Радомир и Началник
на Районна служба противопожарна безопасност и защита на населението
(РСПБЗН) – Радомир. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването
на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.

Чл. 48. (1) Актовете за установяване на нарушенията се
съставят:
1. От длъжностни лица от общинската администрация,
упълномощени със заповед на кмета.
2. От кметовете и кметските наместници за нарушенията,
извършени на територията на техните населени места.
3. От служителите от Районно управление полиция (РУП) и
Районно управление противопожарна безопасност и защита на
населението (РУПБЗН).
*3. От служителите от районното полицейско управление (РПУ); и сектор
КАТ – РПУ и РСПБЗН.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на
общината или негов заместник.
(3) Административно-наказателната отговорност е лична:
1. Административно-наказателно отговорни са пълнолетни лица
навършили 18 години, извършили административно нарушение в
състояние на вменяемост.
2.
Административнонаказателно
отговорни
са
и
непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са
навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и
значението на извършеното нарушение и да ръководят
постъпките си.
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*2. Лица над 16 години, когато са могли да разбират свойствата и
значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
3. За административни нарушения, извършени от
малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и
поставени под пълно запрещение, отговарят съответно
родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са
допуснали извършването им.
(4) За издадените актове и наказателни постановления се
води регистър от длъжностно лице, определено със Заповед на
Кмета на общината.
Чл. 49. (1) На нарушителите на тази наредба се налага едно от
следните наказания, ако извършеното деяние не представлява потежко престъпление:
1. На юридическите лица се налагат санкции от 100 до 1000
лв;
2. На физически лица се налагат глоби от 50 до 500 лв.;
(2) За маловажни случаи административно-наказващия орган
може да предупреди извършителя, че при повторно нарушение ще му
бъде наложено съответното наказание или контролните органи могат
да наложат глоба на място до 20.00 лв., която се събира срещу
квитанция.
(3) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати
глобата по ал. 2, му се съставя акт.
Чл. 50. По всички въпроси свързани с административните
нарушения, както и цялостното производство по установяване,
налагане и изпълнение на наказанията се прилага ЗАНН, доколкото в
тази наредба няма специални правила.
Чл. 51. Кметът на община Радомир ежегодно в срок до 31 март
представя в Общински съвет - Радомир доклад с резултатите от
прилагането на разпоредбите на настоящата наредба.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Пешеходна зона в град Радомир“ е територията между:
ул. „Евлоги Георгиев“, площад „Войнишко въстание“ и общински пазар.
2. „Централна градска част“ е територията между: площад
„Свобода“ и частта от улиците „Черковна“ и „Св. Кирил и Методий“,
намираща се между ул. „Батенберг“ и площад „Свобода“.
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3. „Летен период“ е периодът от 1-ви април до 15-ти
октомври на съответната година.
4. „Зимен период“ е периодът от 16-ти октомври на
съответната година до 31-ви март на следващата година.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА с решение № .......по Протокол № .......... на Общински съветРадомир от заседание, проведено на .............. г. и влиза в сила от
датата на приемането й.
§ 3. Настоящата наредба отменя Наредба № 1 за обществения
ред на територията на община Радомир, приета с Решение № 122 от
30.05.2008 г. на ОбС – Радомир.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР: /п/
/Красимир Борисов/
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МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА
на
НАРЕДБА № 1
ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАРАДОМИР

Във връзка с настъпили промени в действащото
законодателство
приложимо
при
изготвянето
и
актуализирането на съществуващата
Наредба № 1 за
обществения ред на територията на община Радомир,
приета на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА с Решение №
122 по Протокол № 9 на Общински съвет Радомир от
заседание проведено на 30.05.2008 г., с която е отменена
Наредба № 1 за обществения ред на територията на община
Радомир приета с Решение № 68 от 19.07.2002 г., е
необходимо нанасянето на множество корекции в текстовете
й както и добавяне на нови. Нанасянето на множество
изменения и допълнения биха затруднили практически
прилагането на текстовете на наредбата, както от служебните
лицата отговорни за прилагането й, така и гражданите и
юридическите лица при ползването й.
С оглед на гореизложеното предлагам да бъде
отменена действащата наредба и да бъде приета нова
Наредба № 1 за обществения ред на територията на община
Радомир.
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