ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

НАРЕДБА №1
За обществен ред,
сигурност и опазване на
общинската собственост на
територията на община
Копривщица

Копривщица 2020 година

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда обществените отношения за осигуряване и опазване на
обществения ред и общинското имущество, като определя правилата, нормите,
задълженията и правомощията на община Копривщица и гражданите.
Чл. 2. Наредбата е задължителна за:
1. всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на
общината.
2. собствениците и обитателите на жилищни сгради.
3. председателите на управителни съвети или управителите на етажната собственост,
по отношение на предназначените за общо ползване части на сградите и
прилежащите терени.
4. управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на
предприятия, учреждения и организации, а така също и на лицата, развиващи
дейност на територията на Общината.
Чл. 3. Наредбата има действие на територията на община Копривщица.

ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ І
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл. 4. (1). За осигуряване на спокойствието на гражданите и опазване на общественото
и частно имущество, се забранява:
1. Високото говорене, пеене, свирене, музикално озвучаване и създаването по какъвто и
да е начин на шум на обществени места, в непосредствена близост до жилищата на
гражданите, в обществения транспорт и други места през времето от 22.00 часа до 06.00
часа за зимния период и от 23.00 часа до 06.00 часа за летния период, а за жилищните
зони и от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд.
2. Извършване на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми
за поведение и морала по улици, площади и други обществени места.
3. Писането, драскането и лепенето на обяви, реклами и други по стълбове, спирки и
други елементи на градското обзавеждане, по стените и оградите, по витрините, по
търговските площи на фирми и учреждения, без разрешението на собственика или
управителя.
4. Поставянето на изборни материали, освен на определените от кмета на Общината
места, като ръководствата на партии, коалиции и независими кандидати се задължават
да снемат тези материали в тридневен срок след приключване на изборите.
5. Късането и повреждането на обяви, реклами и други, поставени на определените за
тази цел места по съответния ред.
6. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други неукрепени предмети
над нивото на парапета.
7. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако не са здраво
закрепени.
8. Продажбата на цигари и алкохол на малолетни и непълнолетни, допускането им в
игрални зали за хазартни игри, както и допускането им в заведения за хранене и
развлечения след 20:00 часа за малолетните и 22:00 часа за непълнолетните, без
придружител – родител /настойник или изрично писмено упълномощено лице.
9. Разпространяването и ползването на наркотични и упойващи вещества.

10. Организирането и участието в хазартни игри по улиците, площадите, училищата и
други обществени места.
11. Употребата на алкохолни напитки на улиците, площадите, парковете, зелените
площи и други обществени места.
12. Инсталирането и престояването на маси за открито сервиране в часовете от 22.00
часа до 6.00 часа за зимния период и от 23.00 часа до 6.00 часа за летния период, когато
обектът се намира в непосредствена близост до жилищни сгради.
13. Къпането и плуването във всички водни площи на територията на Общината с
изключение на предназначените за това места.
14. Допускането на лица, носещи огнестрелно оръжие, в развлекателни и питейни
заведения.
15. Продажбата и употребата на фабрични или самоделни фойерверки, бомбички и
други пиротехнически средства, с изключение на артикулите, за които е издадено
съответно разрешение.
16. Използването на детските съоръжения, монтирани в детските градини, площадите и
парковете от лица на възраст, различна от указаната на съответното съоръжение.
(2). Председателите на управителни съвети на етажна собственост са длъжни да
осигуряват:
1. Съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред при
изпълнение на техните задачи;
2. Спазване на правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и сигнализиране
службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на настоящата
наредба;
3. Обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни места;
4. Заключване на входните врати на жилищните сгради с повече от два етажа и с повече
от шест жилища след 22:00 ч.;
5. Редовно проверяване изправността на асансьорите и евакуационните съоръжения и
своевременно сигнализиране на отговорните за тях фирми и служби;
6. Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на
почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в
площите около нея.
РАЗДЕЛ ІI
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 5. (1). Забранява се:
1. Извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни комуникации,
изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване на целостта на
настилката за каквато и да е цел без предварително сключен договор по чл. 6, ал. 2 от
настоящата наредба.
2. Оставянето на строителни, отоплителни и други материали, отпадъци от ремонт по
тротоарите, уличните платна, площадите и другите обществени площи за повече от 48
часа.
3. Монтирането на палатки, навеси и всякакъв друг вид съоръжения по улиците,
площадите и други обществени места без разрешението на кмета на Общината.
4. Престоя на амбалаж около павилионите и магазините повече от 8 часа.
5. Ваденето на баластра, камъни, пясък, глина и нарушаване на естествения ландшафт
за строителни цели освен с разрешение на кмета на Общината.
6. Ремонт на пътни превозни средства, сеченето и рязането на дърва и извършване на
други стопански дейности по тротоарите и улиците.
7. Престоят на МПС, от който се извършва продажба на дърва за огрев, отоплителни и
строителни материали и др. на уличните платна и други обществени площи.

(2). За задоволяване на битови потребности, в сградите етажна собственост, строителни,

монтажни или ремонтни дейности, може да се извършват само от 08:00 до 14:00 часа и
от 16:00 до 22:00 часа, след предварително писмено уведомяване на таблото за обяви на
всички съседи, най-малко 24 часа преди започването на дейността.
Чл. 6. (1). Уличните платна и тротоари могат да се използват при доказана
необходимост само с разрешение на кмета на Общината за територията на града, а в
другите населени места от кмета на кметство или кметския наместник, съгласувано с
полицията, за определено време срещу заплащане на определена такса за квадратен
метър.
(2). Разкопаването на тротоарите и уличните платна за водопроводи, канализации и
други подземни комуникации се извършва след заплатена такса за възстановяване на
настилката, сключен договор за прокопаване с кмета на Общината.
Чл. 7. Лицата, управляващи, стопанисващи или ползващи общинска собственост, са
длъжни:
1. Да искат разрешение от кмета на Общината за всякакъв вид строителна, ремонтна и
други дейности върху общинската собственост, предоставена за стопанисване или
предназначена за общо ползване.
2. Да внесе необходимата сума за възстановяване целостта на нарушените участъци от
общинската собственост, които в следствие на ремонтна, строителна и друга дейност са
повредили.
Чл. 8. Забранява се:
1. Използването на питейна вода за поливане, миене на улици, тротоари, както и за
миене на превозни средства.
2. Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други
водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им.
3. Прането с перилни препарати в естествени водоизточници или язовири.
4. Отвеждането на отпадни води по улиците, тротоарите и вътрешно-кварталните
пространства.
5. Изливането на непречистени промишлени води във водни басейни.
6. Изливане в канализацията на химически агресивни, отровни и биологически вредни
вещества и нефтопродyкти.
Чл. 9. (1). Работното време на развлекателните, питейните и други увеселителни
заведения е до 24:00 часа за периода от първи ноември до тридесет и първи април и от
01:00 часа за периода от първи май до тридесет и първи октомври.
(2). За работа на обекти по ал.1 с удължено работно време се изисква разрешение от
кмета на Общината.
(3). За работа с удължено работно време и като нощен клуб собствениците и
наемателите на съответни обекти, представят:
1. Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
2. Протокол за измерено ниво на проникващ шум в най-близката жилищна сграда от
РЗИ. Измерването се извършва след 22:00/23:00 часа;
3. Становище от РУПБС - Копривщица за спазени противопожарни изисквания;
4. Осигурена шумозаглушителна изолация;
5. Писмено становище от РУП;
6. Собственоръчно писмено съгласие на собствениците или наемателите на жилищата в
сградата, в която се намира обекта, както и на същите от жилищата в имотите
граничещи на този на заведението за хранене и развлечения, отстоящи най-малко на 30
метра от него, включително и през улицата.

(4). Освен горните условия, обекти:
1. С удължено работно време следва да имат назначена охрана, която да следи за реда в
тях.
2. Работещи като нощни клубове без забавна програма, освен охраната по т. 1, следва
да имат сключен договор за СОТ охрана и да разполагат с технически средства /паник
бутон и др./ за повикване на екип на охранителна фирма.
3. Работещите като дискотеки и други заведения със забавна програма, следва да
осигурят физическа охрана чрез лицензирана фирма за осъществяването на
пропускателен режим и ред в обектите.
(5). На основание представени документи и проверка на посочените обстоятелства в
тях, извършена на място, в седемдневен срок, кметът или упълномощено от него
длъжностно лице, уведомява заинтересования търговец, че е разрешено удължено
работно време, като издава удостоверение или прави мотивиран отказ.
(6). Отказът може да бъде обжалван по реда на Административно процесуалния кодекс.
(7). Обектите по чл. 9, ал. 2 се вписват в специален регистър.
(8) Срокът за валидност на издаваното удостоверение за разрешаване на удължено
работно време да е за една година от датата на издаване на разрешителното, дадено от
Кмета на общината.
(9). За удължено работно време по конкретен повод се изисква разрешение от кмета на
Общината. За удължено работно време кмета издава заповед и уведомява органите на
РУП - Копривщица.
(10). Собствениците и ползвателите на обекти с удължено работно време и нощните
клубове, са длъжни да следят за спазването на обществения ред, като при констатирани
нарушения носят административно наказателна отговорност.
(11). Органите на РУП следят спазването на обществения ред в близост до и в
заведенията с удължено работно време и нощните клубове.
Чл. 10. (1). Лицата, извършващи търговска дейност в заведения за хранене и
развлечения, игрални домове и компютърни зали на територията на община
Копривщица са длъжни:
1. да осигурят поддържането на хигиенен и естетичен вид и в прилежащите в
непосредствена близост територии;
2. да спазват посоченото от тях работно време.
3. да поставят написана табела на видно място на врата или витринно стъкло
съдържащи фирменото наименование на съдържателя, седалище и адрес на управление;
ЕИК (БУЛСТАТ), информация за работното време на обекта, трите имена на лицето
определено за отговорник на обекта, и телефон за контакт с отговорника на обекта –
„Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки и тютюневи изделия на
лица под 18 годишна възраст” в търговски обекти, ресторанти, кръчми и други, които
продават алкохол и цигари.
4. да предоставят, при поискване от контролните органи необходимите документи за
извършване на дейността;
(2). Собственици и държатели на обекти за търговията и обслужването са длъжни да
осигуряват ефикасна вентилационна система в обектите, без да допускат замърсяване
на въздуха и да не превишават допустимите норми за шум спрямо други живущи и/или
в други сгради и обществени места.
Чл. 11. (1). Търговията на открито се извършва само с разрешение, издадено от община
Копривщица за конкретното място.

(2). Разрешението за поставяне се издава на конкретно физическо или юридическо лице
и не се преотстъпва.
(3). Забранява се извършването на търговска дейност извън определената в
разрешителното квадратура.
(4). Ако след констатиране на нарушение нарушителят не изпълни разпореждането на
контролния орган, продаваните стоки се изземват със съставяне на констативен
протокол. След заплащане на глобата по наказателно постановление стоката се връща
на собственика. Иззети хранителни стоки подлежащи на бързо разваляне и/ или с
неустановен произход се унищожават с протокол в присъствието на поемни лица.
(5). При констатиране на нарушение при продажбата на общоопасни и взривоопасни
вещества същите се изземват с констативен протокол и се предават на съхранение в
РУП.
РАЗДЕЛ ІІI
БЕЗОПАСНОСТ И КУЛТУРА НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл. 12. Забранява се:
1. Повреждането и преместването на пътни знаци, маркировки, мантинели, решетки,
капаци на шахти, улично осветление и други съоръжения, свързани с безопасността на
движението от неоторизирани лица, както и поставянето на частни и други табели и
знаци по пътепоказателните жалони.
2. Паркирането на МПС върху тротоари, освен в случаите, посочени в ЗДвП.
3. Престоят и паркирането на товарни автомобили, автобуси и ремаркета по тротоарите,
уличните платна, площадите и други площи за обществено ползване за повече от 24
часа.
4. Държането на спрени от движение, излезли от употреба, изоставени или бракувани
МПС, както и на части от такива на тротоари, улици, паркинги и други площи за
обществено ползване.
5. Превоз на извънгабаритни и неукрепени товари без специален транспорт и
съгласуване с РУП.
6. Преминаването на МПС и ППС с животинска тяга през паркове, градини, тротоари,
детски площадки и зелени площи.
7. Движението на верижна техника по асфалтирани улици, шосета, тротоари и зелени
площи.
8. Движението на ППС с животинска тяга без регистрационна табела,
светлоотразители, фенер, метла и предпазна престилка.
Чл. 13. (1). За ограничаване на скоростта на движение на ППС могат да се изграждат
изкуствени неравности върху пътната мрежа общинска собственост около училища,
детски градини и други обществени сгради след решение на Общински съветКопривщица.
(2). Съоръженията се изграждат от изпълнител, определен от кмета на Общината след
съгласуване с началника на РУП.
(3). Изкуствени неравности за ограничаване скоростта на движение на ППС могат да се
изграждат и от частни лица за тяхна сметка при следните условия:
- съгласие на повече от 50 % от живущите на посочената улица, регистрирани по
постоянен или настоящ адрес. Това се удостоверява чрез вписване в подписка на трите
имена и адрес на улицата. Подписката се организира от инициативен комитет,
председателят на който получава разрешението за изграждане на съоръжението;
- писмено положително становище и скица, съгласувана от началника на РУП;
- разрешение от главния архитект на Общината и наличие на сключен договор между
кмета на Общината и председателя на инициативния комитет.
(4). Съоръженията са със следните технически показатели: ширина до 1 метър и
височина до 10 сантиметра в най-високата им част.

(5). Съоръженията по ал. 1 и ал. 3 се сигнализират със съответната хоризонтална и
вертикална маркировка.
(6). Съоръженията по ал. 1 се премахват след решение на Общински съветКопривщица.
(7). Съоръженията по ал. 3 се премахват със заповед на кмета на Общината при
неспазване на условията на договора по ал. 3.
Чл. 14. (1). На улици, паркинги и терени – общинска собственост, се осигуряват
определен брой места за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.
(2). Местата, предназначени за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания се
обозначават с пътен знак Д21 и с плътна пътна маркировка с изобразен международен
символ „Инвалид”.
(3). МПС, превозващи хора с трайно намалена работоспособност над 71%, загубена
трудоспособност поради заболявания на опорно-двигателния апарат над 50% и деца
над 6-годишна възраст с над 50 % уврeждания, могат да паркират без заплащане на
обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, Карта за
паркиране, утвърдена със заповед и издадена от кмета на община Копривщица при
условията на чл. 99а от Закона за движението по пътищата.
(4). За издаване на карта за паркиране се подава заявление по образец до кмета на
община Копривщица.Към заявлението се прилага:
1. Копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалената
работоспособност(сверява се с оригинала при подаване на документи);
2. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи);
3. Актуална цветна снимка;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от
лицето с увреждания.
РАЗДЕЛ ІV
ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ
Чл. 15. (1). Забранява се провеждането на събрания, митинги, манифестации, без
предварително уведомление до кмета на Общината, отправено по правилата на Закона
за събранията, митингите и манифестациите.
(2). Организаторите на масовите прояви се задължават да спазват предварително
заявените място, време и маршрут на движение.
(3). При заявяване на повече от едно обществено мероприятие на едно и също място и
време право за провеждането му има организаторът, регистрирал първи необходимото
уведомление, но не по-рано от 48 часа от началото на мероприятието. На следващите
по ред организатори се предлага да посочат друго място и/ или време на провеждане.
(4). Когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на
манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или
безопасността на движението, кметът на общината, предлага промяната им.
(5). Кметът на Общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или
манифестацията в хипотезите на чл. 12, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и
манифестациите.
(6). Кметът на общината, прекратява събранието, митинга или манифестацията, когато
не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени със
Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл. 16. Организаторът на обществената проява е длъжен:
1. Да не допуска нарушаване правата и свободите на гражданите.
2. Да осигури спазването на обществения ред.
3. Да осигури опазването на частното и общественото имущество.

Чл. 17. Кметът на Общината уведомява началника на РУП-Копривщица да съдейства за
нормалното протичане на обществената проява и да осъществи необходимите мерки за
спазване безопасността на движението, неговото отклоняване по друг маршрут, ако
това се налага, за което своевременно уведомява населението.
Чл. 18. (1). При провеждане на спортни прояви, концерти, фестивали и други
обществени прояви, организаторът се задължава:
1. Да съгласува провеждането им по време и място с кмета на Общината и да получи
писменото му разрешение.
2. Да осигури медицинско обслужване при провеждане на мероприятието.
3. Да осигури охрана на участниците и публиката срещу използване на задимяващи,
огнеопасни и взривоопасни средства, както и на предмети, създаващи опасност за
здравето и живота на хората.
4. Да не допуска внасянето и употребата на алкохолни напитки и други упойващи
вещества и присъствието на лица в нетрезво състояние.
(2). При провеждането на мероприятията по ал. 1 на местата предназначени за това
(стадиони, зали, салони и други) заявление за разрешение се подава в случай, че се
предвижда струпване на хора и се налага да се предприемат мерки за недопускане на
нарушения на обществения ред и осигуряване на безопасност на движението.
(3). Заявленията за провеждане на масови прояви по ал. 1 и ал. 2 се подават най-малко 7
работни дни преди началото на мероприятието.
(4). Организаторите на проявата заплащат такса, когато това е предвидено в наредба на
Общинския съвет.
РАЗДЕЛ V
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
Чл. 19. Управителите на учреждения, организации и дружества, собственици и други
обитатели на жилищни сгради, както и управителите на етажните собствености, са
задължени да осигурят:
1. Събирането и изхвърлянето в стандартните съдове на битова смет от жилищните и
производствените помещения.
2. Поддържането на чистотата на дворовете и прилежащите към тях тротоари,
междублокови пространства и други площи.
3. Почистване на снега от тротоарите, посипването им със сол и пясък и отстраняването
на ледени висулки и надвиснал сняг.
Чл. 20. (1). Изнасянето на строителни отпадъци, зелени маси и хумусен пласт става
след издаване на разрешение от кмета на Общината, като в някои случаи може да бъде
определен и маршрут за транспортирането до депото, начина на депониране и
възстановяване на терена след извършване на депонирането.
(2) Превозването на строителни материали и отпадъци се извършва с превозни
средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и покривала.
Чл. 21. (1). Кметът на Общината определя местата за смяна на отработени масла,
тяхното съхранение и транспортиране, съгласно Наредба за отработените масла и
отпадъчните нефтопродукти.
(2). Кметът на Общината определя пунктовете за събиране, съхранение и
транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, съгласно Наредба за батерии и
акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета въз соносва на
Закона за управление на отпадъците.

(3) Кметът на Общината определя местата за събиране, съхранение и транспортиране
на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, съгласно Наредба за излязлото
от употреба електрическо и електронно оборудване, приета въз основа на чл.13, ал.1 на
Закона за управление на отпадъците.
(4). Кметът на общината определя местата за събиране на излезли от употреба
автомобилни гуми на територията на Общината, без да възпрепятства дейността на
лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата,
изпълняващи задълженията си индивидуално, и информира обществеността за
местоположението им и условията за приемане на излезли от употреба автомобилни
гуми
(5). Забранява се смяната на отработени масла, изхвърлянето на батерии и акумулатори,
и отпадъци от тях, изхвърлянето на излезли от употреба луминисцентни и други лампи
съдържащи живак и изхвърлянето на излезли от употреба автомобилни гуми извън
определените за целта места по ал. 1, 2, 3 и 4.
Чл. 22. За опазване на околната среда от замърсяване при строителство учрежденията,
организациите, дружествата и гражданите, са длъжни:
1. При ползване на улични и тротоарни площи за складиране на варо-циментови
разтвори да ползват специални контейнери;
2. След прибиране на стоварените строителни материали да почистят и възстановят
замърсените площи - тротоари, улични платна или зелени площи;
3. Да осигурят ограда на обекта и да не допускат излизането на транспортните средства
с кални гуми.
Чл. 23. Забранява се:
1. Оставянето на разпилени отпадъци при събирането им от лица, обслужващи
сметосъбиращите машини.
2. Изхвърлянето на отпадъци от бита извън определените за това места.
3. Изхвърлянето на отпадъци извън определените за това съдове.
4. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, неугасена
сгур, строителни отпадъци и други предмети, които биха повредили съдовете за смет,
сметосъбиращите машини или биха застрашили обслужващия персонал.
5. Изгарянето на отпадъци в контейнерите и кофите за смет.
6. Изхвърлянето в съдовете за смет на оборска тор и животински отпадъци.
7. Изхвърлянето на производствени и опасни отпадъци, извън определените за целта
депа.
8. Изхвърлянето на животински, растителни отпадъци, изкопни маси, строителни
отпадъци на тротоарите, улиците, площадите, край деретата, по зелените площи,
пасища, ниви, канали, трайни и горски насаждения и други, освен на определеното за
целта депо за ТБО.
9. Горенето на гуми, трева и други отпадъци, паленето на открито на огън и
изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари.
Чл. 24. Собствениците или ползвателите на апартаменти или обекти в жилищни сгради,
блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и
други, както и/или фирмите извършващи монтаж на климатични, вентилационни или
отоплителни инсталации, са длъжни:
1. Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и
вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и
вибрации в помещения с нормирано ниво на шума или в съседство до тях, установено с
протокол от РЗИ.
2. Да отведат кондензата, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са
монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и

здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат
върху стълбища, подходи, проходи, тротоари и други площи за движение на граждани.
Чл. 25. (1). За осигуряване на екологосъобразна среда в населените места на Общината
физическите и юридическите лица изграждат и поддържат градини, благоустроени
зелени площи, крайпътни дървета, храсти и цветни лехи.
(2). Общината осигурява благоустрояването на пътеките и алеите в градинките, 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 собственици на дървета или
инвеститори.
(4). Разрешение за премахване или преместване на дървета и храсти се издава за
следните случаи:
-при строителство, ремонт или реконструкция на всички видове обекти при доказана
невъзможност за опазване на дърветата.
-при реконструкция на съществуваща растителност по утвърдени проекти.
-за премахване на изсъхнали и болни дървета, както и такива, застрашаващи
сигурността на гражданите, сградите, съоръженията и безопасността на движението;
-при аварии и природни бедствия.
(5). Не се позволява да се посаждат дървета до имота на съседа на по-малко разстояние
от 3 метра за високостеблените дървета, 1,5 метра за средностеблените и 1 метър за
нискостеблените. Съседът може да иска разрешение от кмета на Общината или
кметството да бъдат отсечени клоните на дърветата, които се простират над неговия
имот, и корените, конто преминават в неговия имот. По същия ред той може да иска да
бъдат преместени дърветата, а при невъзможност - отсечени, които са посадени на поблизки разстояния от посочените по-горе.
Чл. 26. Забранява се:
1. Отсичането на дървета в градинките, зелените площи и по тротоарите без
разрешение от кмета на общината.
2. Чупенето на клони за бране на липов цвят, диви кестени, плодове, семена и други
подобни.
3. Късането и изкореняването на засадените цветя, храсти и дръвчета в общинските
градини и зелени площи.
4. Косенето на трева в зелените площи и събиране на дървен материал без
разрешението от кмета на Общината.
5. Поставяне на рекламни табели на дървета чрез заковаване.
6. Паркирането и преминаването на МПС в благоустроените зелени площи.
7. Пашата на домашни животни в парковете и градините на общината.
РАЗДЕЛ VI
ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Чл. 27. Забранява се:
1. Гражданите сами да избират и копаят гробове. Това може да става след разрешение
от кмета на Общината с оглед спазване на санитарните изисквания и утвърдения план
на гробищните паркове.
2. Пускането на всякакъв вид животни в района на гробищата.
3. Увреждането и разрушаването на паметници и плочи, драскането и извършването на
други дейности, с които се оскверняват паметниците, замърсяват обредните сгради и
терените на гробищата.

Чл. 28. Гражданите се задължават:
1. Да изхвърлят отпадъците от почистването извън гробищния парк на определените за
това места.
2. Да лепят некролози само на определените за това места.
Чл. 29. Забранява се поставянето на паметници или паметни плочи за починали лица
извън гробищните паркове.

ГЛАВА ТРЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 30. Прилагането и контрола по изпълнението на настоящата наредба се възлага на
кмета на Общината и началника на РУП – Копривщица.
Чл. 31. Нарушенията се констатират с актове, съставени от длъжностните лица,
определени със заповед на кмета на Общината, респ. началника на РУП.
Чл. 32. Нарушителите на настоящата наредба се наказват съгласно законодателството
на Република България
Чл. 33. Редът за съставяне на акта за нарушение, възраженията по него, наказателното
постановление и обжалването е по реда на ЗМСМА и ЗАНН.
Чл. 34. (1) Административно наказание се налага, ако с конкретното нарушение не се
нарушава друг закон. При констатиране на такова нарушение се уведомяват
съответните контролни органи или районната прокуратура.
(2). За маловажни случаи на нарушение се прилагат разпоредбите на чл.28, чл.29 и
чл.39 ЗАНН
(3). Нарушителите възстановяват причинените от тях материални щети.
(4) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили 16
годишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността на деянието
извършено от тях и да ръководят постъпките си.
(5). За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст между 14г. и 16г
или лица, поставени под запрещение, отговарят техните родители, настойници или
попечители.
(6). Наказателните постановления се издават от кмета на Общината.
(7). Съставените от служители на РУП, актове за административни нарушения по тази
наредба, се изпращат на кмета на Общината в седемдневен срок след изтичане на срока
за възражение срещу акта.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Обществен ред” е системата от обществени отношения, регулирани от правни и
морални норми и правила за поведение в обществото, чието спазване осигурява
неприкосновеността на гражданите, защита на правата и законните им интереси,
нормалното функциониране на държавните и общинските органи и обществени
организации, охраната на личната и обществена безопасност при някои дейности, с цел
създаване и поддържане на приветлив и естетичен вид на населените места и
хармонична жизнена среда;
2. “Неприлични и непристойни действия са проявите, изразяващи се в употреба на
ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място, в оскърбително
отношение и държане към граждани, към орган на власт, скарване, сбиване или други
подобни действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствието;

3. “Развлекателни заведения” са заведенията за хранене и развлечения – ресторанти,
заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници, дискотеки, клубове.
4. “Питейни заведения” са заведенията, които предлагат алкохолни напитки и бира в
разливно състояние за консумация на място.
5. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на
наказателното постановление, с което извършителят е наказан за същия вид нарушение.
6. “Маловажен случай” на нарушение е този, при който извършеното нарушение с
оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други
смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в
сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба е приета с Решение № ........................г. на Общински съветКопривщица на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и влиза в сила............ след
приемането й.
§ 2. Контролът върху прилагането и изпълнението на тази наредба се осъществява от
Комисия по обществен ред и сигурност. Броят, съставът и председателят на комисията
се определят с решение на ОбС - Копривщица.

