
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

НАРЕДБА № 1

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД,

ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО
ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА КУКЛЕН 

Приета с решение № 8 от 07.11.2001 г., доп. с реш. №107/05.09.2002 г. , изм. с реш.
№ 239/31.08.03 г. , доп. с реш.    № 62/ 21.06.2004 г., доп. с реш. №149/10.12.04 г. , доп. с
реш. № 299/02.12.05 г., изм. с реш. № 504/30.03.07 г., изм. с реш. № 208, взето с протокол
№ 27 от 28.11.2008 г.; изм. с реш. № 941, взето с протокол № 73 от 28.08.2015г.; изм. с
реш. № 962, взето с протокол № 74 от 28.09.2015г.; изм. с реш. № 984, взето с протокол
№ 75 от 16.10.2015г.; изм. с реш. № 32, взето с протокол № 6 от 21.12.2015г.; изм. с реш.
№ 706/27.04.2017г. на Адм. съд Пловдив
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                         РАЗДЕЛ ПЪРВИ

                   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1).  Настоящата  Наредба  има за  цел осигуряване  и опазването  на
обществения  ред  и  поддържането  на  чистотата  и  приветливия  вид  на
територията на Община "КУКЛЕН".

(2). В нея се определят задълженията  по опазването на обществения
ред, поддържането на приветлив вид и хигиена и опазването на общественото
имущество на територията на общината за:

1. Всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на
Общината;

2. Собствениците и обитателите на жилищните сгради;
3. Председателите на домсъветите в етажната собственост;
4.  Ръководствата  на  фирми,  предприятия,  учреждения,  организации  и

лица, развиващи търговска дейност на улицата.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.2.  Забранява  се  построяването  на  естради  и  палатки  по  улиците,
площадите,  междублокови  пространства  и  други  обществени  места  без
разрешение на съответното кметство. При нарушение се налага глоба от 20 до
250 лв.                                                                        

 Чл. 2а. (1) Съоръжения за сушене на тютюн могат да бъдат поставяни на
тротоари само през периода от 1 юни до 30 октомври, ако остава разстояние
най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

(2)  Забранено  е  поставянето  на  съоръжения  по  ал.  1  на  платното  за
движение.

(3) Лица, поставили и/или ползващи съоръжения по ал. 1 на тротоари, са
длъжни да  ги демонтират и освободят  ползваните тротоари в четиринадесет
дневен срок от 30 октомври.”.

Чл.З.  (изм.  с  реш.  № 941/28.08.2015г.;  изм.  с  реш.  № 32/21.12.2015г.)  За
осигуряване условия и спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява:

1. Вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните
сгради от 14,00 до 16,00 ч. и от 22,00 до 6,00ч. за зимния период и от 14,00 до
16,00  и  от  23,00  до  6,00  часа  през  летния  период,  като  в  предпразнични  и
празнични дни времето се удължава с един час.

При нарушение се налага глоба от 20 до 250лв.
2. Смущаващи шумове и озвучаване в жилищни сгради от общодостъпни

заведения.
При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.
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3. Писането, драскането и лепенето на обяви, реклами и други по стените
на обществените сгради и сградите общинска собственост.

При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.
           4. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни
материали и други, поставени на определените за това места.

При нарушение се налага глоба от 20 до 250лв.
             5. Играенето на хазарт по улиците, площадите, парковете и зелените
площи на територията на общината. 

При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.
6. Поставянето на теглилки и почистването на обувки пред хотелите и

ресторантите, по улиците, площадите и парковете, освен на местата, специално
определени от кметствата.
            При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв. 

7.Извършването  на  дейности,  причиняващи  шум,   нарушаващи
обществения ред и спокойствието на гражданите, отделяне на прах, вибрации,
излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно
действащото законодателство на Република България.

При нарушение се налага глоба от 20 до 250лв.
          8.Провеждането на сватбени, семейни и други частни събрания на места,
общинска  собственост,  като  тротоари,  площади,  улици,  междужилищни
пространства,  градини,  паркове  и  други  територии,  с  които  се  нарушава
общественият ред и спокойствието на гражданите.

При нарушение се налага глоба от 20 до 250лв.
          9. Извършването на действия, които нарушават моралните норми на
поведение на обществени места.

При нарушение се налага глоба от 20 до 250лв.
10.  Поставяне  на  външни  озвучителни  уредби  извън   туристически

обекти.
При нарушение се налага глоба от 20 до 250лв.

Чл. 4. Забранява се :
1.  Игри и забавления с  взривни вещества,  стрелба с  въздушни пушки и

други, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота или
здравето на гражданите;

При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.
       1.1.Забранява  се  продажбата  на  всякакви  взривни вещества  -  бомби,
пиратки,   ракети  и  други  без  указания  на  български  език  в  стационарната
търговската  мрежа  за  хранителни  и  нехранителни  стоки,  в  заведенията  за
хранене и развлечения, както и на определените търговски площи на открито,
тротоарите, площадите, паркингите и други публични места в и на територията
на общината.”
        1.2. Забранява се продажбата на ракети на малолетни и непълнолетни лица.

При констатирано нарушение  от органите за контрол по търговията и
правилата за търгуване и органите на МВР да се налага глоба от 50 до 250 лв., а
при повторно нарушение- от 250 до 400 лв.
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2. Унищожаването на полезния дивеч, ловенето на пойни птички, гълъби,
гургулици  и  други,  събирането  на  яйца  от  птичи  гнезда,  повреждането  на
изкуствените  хранилки  и  птичите  къщички  в  парковете,  градините  и  други
места;

При нарушение се налага глоба от 20 до 150 лв.
3. Воденето без ремък и наморник на бойни и страшеви кучета.

 При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.
4. Въвеждането на животни в магазинната мрежа и обществения транспорт

и разхождането им на територията на учебните, детските и здравни заведения и
кварталните детски площадки.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.
 5. Пашата на животни в парковете и градините и земеделските земи. При

нарушение се налага глоба от 20 до 500 лв, и виновния заплаща щетите в двоен
размер при първо нарушение. 

6. В превозните средства от обществения транспорт да се возят сандъци с
резервни  части  и  други,  които  пречат  на  возещите  се  граждани  и  създават
опасност от замърсяване.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.
 7. Унищожаването на дворните съоръжения, площадки, дървета и храсти.
При нарушение се налага глоба от 20 до 100лв. 

         8. Всеки собственик на животно домашен любимец, както и на бойно или
стражево куче е длъжен:

а)    да  отглежда  животното  по  начин,  изключващ  възможността  за
неконтролиран физически контакт с други хора;

б)   да  не  допуска  в  непосредствена  близост  животни,  притежаващи
естествена или придобита нетърпимост едно към друго;

в)   да  отглежда  животното  при  условия,  намаляващи  до  минимум
възможността за агресивното му поведение;

г)   да  осигури  условия  и  поведение  на  животното,  ненарушаващи
спокойствието на гражданите.

9. При присъствие на животно домашен любимец, както и на бойно или
стражево куче на обществено място собственикът е длъжен:

а)   да  не  оставя  животното  без  надзор  и  да  осигурява  постоянен  и
непосредствен контрол върху поведението му;

б)   да  не  допуска контакт  на  потенциално болно,  опасно  или отровно
животно с други животни и хора;

в)  да не допуска нарушаване на обществения ред от животното.”
10.  (нова с  реш. № 504/30.03.07г.) Забранява се  собствениците на домашни

животни на територията на общината да  ги оставят да се движат свободно, да
излизат по пътя, да се скитат безпризорно покрай пътищата и по такъв начин да
създават предпоставки за настъпването на пътно-транспортни произшествия и
злополуки. При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

Чл.5. Забранява се провеждането на състезания, митинги, демонстрации и
други обществени мероприятия без предварително  уведомление на кметството.
      При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.
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Чл.6. Организаторите на масови обществени мероприятия се задължават
да уведомят поне 2 дни предварително органите на съответните поделения на
Районни полицейски управления за времето и мястото на провеждането им, а
автомобилните,  спортните  състезания,  кросовете  и  други  мероприятия  по
улиците  и  площадите,  се  провеждат  след  предварително  разрешение  от
органите  на  Общината,  съгласувано  с  органите  на  Районните  полицейски
управления.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.
 Чл.7. Организаторите на обществено-политически, протестни и всякакви

други  масови  прояви  се  задължават  да  спазват  предварително  заявените  в
Общината  място,  време  и  маршрут на  движение,  като  носят  отговорност  за
осигуряване на необходимия обществен ред.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100лв.
Чл.8. При заявяване на повече от едно обществено мероприятие на едно и

също  място  и  време,  право  на  провеждането  има  организаторът,  извършил
необходимото  уведомление,  съгласно  чл.  6,  но  не  по-рано  от  седем  дни
предварително.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.
Чл.9.  При  провеждането  на  спортни  и  други  масови  прояви  по

стадионите, спортни зали и други обществени места се забранява:
           1. Хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.
           2. Внасяне на предмети, които при употреба биха застрашили живота и
здравето на други лица /боксове, вериги и други/ 

При нарушение се налага глоба от 20 до 150 лв.
3. Ползването на свирки, звънци и други подобни в закрити помещения.
При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.
4. Внасянето, продажбата и употреба на спиртни напитки и посещаването

на лица в нетрезво състояние, както и пушенето в закрити зали.
При нарушение се налага глоба от 50 до 150 лв.
 Чл.10.  (изм.  с  реш.  №  941/28.08.2015г.;  изм.  с  реш.  №  32/21.12.2015г.) (1)

Забранява се в заведенията за обществено хранене сервирането на алкохол
на непълнолетни лица.

   (2).  забранява  се  продажбата  на  бутилиран алкохол и  тютюневи
изделия  на  непълнолетни  лица  в  специализирани  магазини,  както  и  в
магазините  за  хранителни  стоки,  притежаващи  лиценз  за  съответната
дейност .

(3).  (отм.  с  реш.  №  706/27.04.2017г.  на  Адм.  съд  Пловдив,  адм.  дело  №
2938/2017г.)  

(4).  Пребиваването,  извън  домовете  на  лица  под  14  години,  без
придружител-пълнолетно лице след 20.00 часа.

(5). (отм.  с  реш.  №  706/27.04.2017г.  на  Адм.  съд  Пловдив,  адм.  дело  №
2938/2017г.) 

(6).  (отм.  с  реш.  №  706/27.04.2017г.  на  Адм.  съд  Пловдив,  адм.  дело  №
2938/2017г.)  
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Чл.11 (изм. с реш. № 941/28.08.2015г.) (1). Общината след съгласуване
с  кметството  определя  работното  време  на  заведенията  за  обществено
хранене, ателиета за услуги и други, като стриктно се спазват изискванията
на ХЕИ /шум и музика,смущаващи спокойствието на гражданите,живущи в
жилищните сгради от 22,00 до 6,00 часа за зимния период и от 23,00 до 6,00
часа за летния период/.

При нарушение се налага глоба от 50 до 350 лв.
(2). При определяне работното време на заведенията след 23,00 часа

фирмите представят необходимите документи за разрешение в общината.
(3)  Собствениците  /наемателите/  ползвателите  на  заведенията  за

хранене  и  развлечения  и  други,  които  използват  дисководещ  или  жива
музика,  желаещи  да  работят  с  удължено  работно  време,  са   длъжни  да
осигурят:

т.1.  Охранително-пропусквателния  режим  в  заведенията,
съгласувано  с  органите  на  МВР  и  при  съобразяване  на  изискванията,
посочени в чл. 30 от Закона за частната охранителна дейност.

т.  2.  Протокол  от  Регионална  здравна  инспекция  за  замерване  на
шума, от който да е видно, че поне едно от измерванията с извършено през
времето от 00.00 часа до 03.00 часа.

(4)  Собствениците  /наемателите/  ползвателите  на  увеселителни  и
развлекателни  заведения,  в  които  се  продава  алкохол,  извършват  се
хазартни залагания, изпълняват се еротични танци са длъжни да осигуряват:

т.1.  Охранително-пропусквателния  режим  в  заведенията,
съгласувано  с  органите  на  МВР  и  при  съобразяване  на  изискванията,
посочени в чл. 30 от Закона за частната охранителна дейност;

т.2. Протокол от Региорална здравна инспекция по труда;
   т.3. Детектор за оръжие;
(5). Контрол по спазване работното време се осъществява от органите по

търговията при Общината, общинската полиция и органите на МВР.
      (6). При повторно нарушение по ал.1 и ал.2 Кметът на Общината

може  да  постанови  временно  лишаване  от  правото  да  се  упражнява
определена дейност.

      (7). При постъпили жалби от граждани за системни нарушения по ал.
1 и ал.2 от настоящия чл. 11, случаите да се отнасят за разглеждане до Кмета
на Общината или кметските наместници.

Чл.12 (1) Уличната търговия се извършва на определените  от кметствата
места. Разрешения се издават от кмета на населеното място, а се обжалват пред
Общинския съвет.

При нарушение се налага глоба от 20 до 150 лв. 
           (2) Забранява се производствена дейност в жилищни блокове и сгради,

която нарушава тишината, спокойствието и безопасността на обитателите.
При нарушение се налага глоба от 20 до 150 лв.

 Чл.13. Зареждането на магазините със стока става направо от превозното
средство в магазинните помещения или складове /без престояване на стоките
по  тротоарите  и  уличните  платна/,  в  часовете,  определени  от  съответните
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органи  на  кметството.  По  същия  ред  става  и  извозването  на  освободения
амбалаж.

 При нарушение се налага глоба от 20 до 150 лв.
 Чл.14.  По тази  Наредба  се  наказват  лицата,  които  повреждат  пътните,
градинските  и  парковите  настилки,  осветителните  тела,  скулптурно
декоративните  елементи,  пътните  съоръжения  и  принадлежностите  на
уличната, пътната и алейната мрежа /пътни знаци, табели, указатели, аварийно
осветление,  автоспирки,  съдове  за  смет,  чакални,  подлези  и  други/,  ако
деянието не съставлява    престъпление нанесените щети се възстановяват за
сметка на извършителя.

При нарушение се налага глоба от 20 до 500 лв.
 Чл.15.  Задължават  се  посетителите  на  читалищните  домове  кината,
хотелите, детските и младежки домове, баните и други обществени заведения
обредни домове и гробищата, да спазват установените правила за вътрешния
ред.

При нарушение се налага глоба от 10 до 50 лв. 
Чл.16.  Строителните  и  специализираните  фирми  и  предприятията,

стопаните  на  подземни  проводи  и  съоръжения,  а  също  така  и  частни  лица
възстановяват незабавно разкопаните пътни, тротоарни настилки, зелени площи
и други, като се извозват строителните отпадъци и земни маси от същия ден.
Извършват  се  и  всички  възстановителни  работи  на  нанесени  повреди  на
околната среда, произтекли от строителните работи от същи за тяхна сметка.
Строителните  обекти  и  площадки  да  бъдат  сигнализирани  и  обезопасени,
съгласно изискванията на Наредба № 9, обнародвана ДВ бр. 53 от 1973г. и   ДВ
бр. 9 от 1974 г.

При нарушение се налага глоба от 20 до 500 лв.
 Чл.17. Забранява се отвеждането на води от строителните площадки и

бетонови  възли,  автомивки  на  фирми,  предприятия  и  организации  към
уличните платна.  Същите да се отвеждат в уличните оттоци,там където има
изградена канализационна мрежа или пречиствателни съоръжения.

При нарушение се налага глоба от 20 до 350 лв.

                            РАЗДЕЛ ТРЕТИ

                  ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл.18 (1). Поддържането на приветлив и естетичен вид на територията на
Общината  изисква  редовното  почистване  /метене,  миене,  снегопочистване,
отстраняване на ледени висулки, смето-събиране, сметоизвозване и други/ на
улиците,  площадите,  подлезите,  градините,  парковете,  зелените  площи,
дворовете,  вътрешно  кварталните  пространства,  терените  в  жилищните
комплекси, съдовете за смет, общите части на сградите, етажната собственост,
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предназначени за общо ползване, обществени сгради, витрини за заведения и
фирми, места край водните площи, спортни и детски площадки, кооперативни
пазари,  автобусни  и  тролейбусни  спирки,  телефонни  кабини,  стълбовете,
пътните  знаци,  огражденията,  сфетофарните  уредби,  съдовете  за  смет  тип
"Мева",  които не са в дворовете и други е задължение на лицата и органите
указани в ал. З

(2) Почистването от сняг се извършва в следния порядък:
1.  Обработка  с  луга  и  пясъчни  смески  на  улиците  и  булевардите  с

предимство, по които се движи масовия градски транспорт;
2.  Забранява се складирането на сняг в района на кръстовищата срещу

пешеходните пътеки;
При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.
3.  Натрупването  на  сняг  върху  тротоарите  се  извършва  така,  че  да  се

остави достатъчно място за движението на пешеходците. Не се оставя струпан
сняг  в  обсега  на  автобусните  омнибусните  и  тролейбусни  спирки  и  срещу
входовете на гаражите;

4. Уличните регули и решетки на оттоците се почистват от сняг и лед, за
да се осигури оттичане на водата от разтопения сняг при затопляне на времето.

(З). Организацията на дейността по предходните алинеи е задължение на:
1.  Ръководителите,  работниците  и  служителите  на  специализираните

фирми, по сключени договори с Общината.
2.  Ръководителите  на  учрежденията,  стопанските  и  обществените

организации,  фирми,  заведения,  по  отношение  на  производствените,
административните,  складовите  помещения,  гаражи,  паркинги,  кооперативни
пазари,  подлези,  гари,автогари,надлези,  строителни  площадки,  фургони,
дъждоприемни шахти и други имоти, които управляват и стопанисват, както и
прилежащите  на  тях  части  от  територии,  зелени площи,  тротоари  и  улични
платна.

3.  Председателите  на  домсъветите  по  отношение  на  общите  части  на
сградите, предназначени за общо ползване от обитателите, дворовете, частите
от  вътрешно  кварталните  пространства,частите  от  тротоарните  и  уличните
платна,  прилежащи  на  съответните  имоти  от  улична  смет  /едрогабаритни
отпадъци/, стари не употребявани коли, купета от такива, водозадържатели от
елбой-лери и други /лед, ледени висулки от стрехите на сградите и сняг/.

4.  Гражданите  по  отношение  на  индивидуалните  дворове,  сгради,
постройки и съоръжения с прилежащите им части от тротоарите и уличните
платна.

(4).  Прилежащите  тротоари,  зелени  площи,  улични  платна  и  други  се
определят от Кмета на Общината.

Чл.19. Председателите на домсъветите, собствениците и други обитатели
на жилищнити сгради, ръководителите на стопанските организации и фирми са
длъжни да осигурят:

1.  Събирането  и  изхвърлянето  в  осигурените  от  специалните  фирми
съдове или найлонови торби с битова смет от жилищните и производствените
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помещения. Ръководителите на стопанските организации и фирми осигуряват и
извозването на сметта на определените от Общината места.

При нарушение се налага глоба от 20 до 120 лв.
2. Поддържане чистотата на дворовете и прилежащите към тях тротоари и

междублокови пространства.
При нарушение се налага глоба от 20 до 120 лв.
3. Почистване на снега от тротоарите, посипването им със сол и пясък и

отстраняване на ледени висулки и надвиснал сняг.
При нарушение се налага глоба от 20 до 120 лв.
4. Направа и поддържане в изправност на хигиенични отходни места и

помийни ями в неканализираните терени, по указание на органите на Общината
и съгласувано с ХЕИ.

При нарушение се налага глоба от 20 до 120 лева.
Чл.20. Забранява се:
1.  Изхвърлянето  в  съдовете  за  смет  на  пожароопасни  и  избухливи

вещества,  твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други, които
могат да повредят сметосъбирачните машини.

При нарушение се налага глоба от 2 до 200 лв.
2. Преместването на съдовете за смет от определените места.

При нарушение се налага глоба от 10 до 100 лв.
3. Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места.

При нарушение се налага глоба от 50 до 600 лв.
4. Запалването на сметта в съдовете за смет и площадките. 

При нарушение се налага глоба от 30 до 250 лв.
5. Преграждането.засипването и премахването по какъвто и да е начин на

съществуващите канавки за оттичане на дъждовни води. 
При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.
6. Ограждането на тротоарите и терените, определени за зелени площи и

засаждането им със селскостопански насаждения. 
При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.
7.  Засаждането  на  високорастящи  дървестни  видове  под

електропроводите  за  ниско  и  високо  напрежение.  Поддържането  на
съществуващите се извършва за сметка на собственика.. 
      При нарушение се налага глоба от 20 до 150 лв. 

8.  Струпването  на  оборски  тор,  растителни  и  други  отпадъци  на
тротоарите и уличните платна, както и в застроените дворищно – регулационни
парцели за време не повече от 30 дни и количество не по-голямо от 1куб.

При нарушение се налага глоба от 20 до 500 лв.
9.  Паленето  на  огън  на  уличните  платна,  тротоарите,  зелените  площи,

пред жилищните блокове и междублоковите пространства, извън определените
специални места за приготвяне на зимнина. 

При нарушение се налага глоба от 10 до 100 лв.
10. Изхвърлянето на пръст, строителни отпадъци и други материали на

места извън градските сметища.
При нарушение се налага глоба от 20 до 150 лв.
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11. (изм. с реш. № 941/28.08.2015г.; изм. с реш. № 962/28.09.2015г.; изм. с
реш. № 984/16.10.2015г.; изм. с реш. № 32/21.12.2015г.) Миенето, почистването
и ремонтирането на лични моторни превозни средства на площадките, зелените
площи, междублоковите пространства, реки и крайречни пространства, а така
също и  домиване  в  тях  на  спрени  от  движение  превозни  средства,  както  и
паркирането  на  МПС  по  тротоарите  освен  на  специално  разрешени  места.
Складирането на строителни материали и други материали.
                   При нарушение се налага глоба от 20 до 150 лв.

Чл.21(1).  След  прибиране  на  стоварени  строителни  материали,
собственикът им е длъжен да почисти замърсените тротоарни и улични площи.

При нарушение се налага глоба от 10 до 100 лв.
(2). Складирането на строителни материали, варови, циментови и други

разтвори по тротоарите и уличните платна става с разрешение от кметствата. 
При нарушение се налага глоба от 10 до 100лв.

Чл.22. Не се разрешава:
1.  Лепенето  и  поставянето,  заковаването  на  афиши,  обяви,  реклами,

указатели и некролози на дърветата, освен на места определени специално за
тази цел от кметството.

При нарушение се налага глоба от 10 до 50 лв.
Чл.23 (1) Забранява се в парковете, зелените площи и междублоковите

пространства:
1. Отъпкване на тревните площи.
При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.
2.  Повреждане  на  декоративни  съоръжения,  съоръжения за  игри,

чешми, пейки, осветителни тела.
При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.

(2)  На територията на Община "КУКЛЕН" се забранява:
1.  Нанасянето  на  повреди  върху  дърветата  и  храстите,  чупенето  и

рязането  на  клони,  заковаването  на  пирони  по  тях,  нарязването  на  кората,
използването на стеблата за спъване на арматурно желязо, паленето на огън до
тях, насипване на осолен сняг и изсипване на химикали около дънера им.

При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.
2.  Разполагането  на  сглобяеми павилиони и търговски обекти,  както и

амбулантна търговия, освен по реда разрешени от Общината.
При нарушение се налага глоба от 20 до 150 лв.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.24. (изм. с реш. № 32/21.12.2015г.) Актовете за установяването на нарушенията се
съставят от длъжностните лица от Общината, органите на РДВР, както и други
лица,  определени  със  заповед  на  Кмета.  Наказателните  постановления  се
издават от Кмета на Общината.
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Чл.25. Установяването на нарушенията на Наредбата, налагането на глоба
на  местонарушението,  издаването,  обжалването  и  изпълнението  на
наказателните постановления става по реда, определен от ЗАНН.

Чл.26. Нарушителят дължи и обезщетение за претърпените от общината,
държавните учреждения, предприятия или организации вреди от нарушенията.

Чл.27.(1).  За  явно  маловажни  случаи  на  нарушение  на  Наредбата,
установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място
срещу квитанция /карнетка/ глоба в размер до 30 лв.

(2). Административно-наказателно  отговорни  са  и  непълнолетните,
които са навършили 16 години и са могли да разбират свойството и значението
за извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

(З).  За  административни  нарушения,  извършени  от  малолетни  лица,
които не са навършили 14 години, непълнолетни от 14-16 години и поставени
под  пълно  запрещение,  отговарят  съответно  родителите,  попечителите  или
настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

(4). За нарушение при осъществяване дейността на фирми, предприятия,
учреждения  и  организации  отговарят  работниците,  които  са  ги  извършили
както  и  ръководителите,  които  са  наредили  или  допринесли  да  бъдат
извършени.

Чл.28.  Длъжностните  лица  по  чл.  24  от  настоящата  Наредба  при
неизпълнение  на  възложените  им задължения  се  санкционират по  чл.  29  от
ЗАНН.

Чл.29.(1). Ако  нарушителят  откаже  да  заплати  наложената  глоба  по
квитанция /карнетка/ до 5 лева, за нарушението се съставя акт.
               (2). За нарушение на Наредбата от военнослужащи лица, те отговарят
съгласно дисциплинарния устав и съставените актове срещу тях се изпращат на
командирите на съответните войскови части.

(3) . Наказващите органи могат да уведомят за наложените наказания
обществеността чрез средствата за масова информация.            

Чл. 30. На нарушителите на чл. 4, т. 8 и 9 се налага глоба от 20 до 100 лв.
            Чл. 31. (1) При подадени писмени сигнали за агресивно поведение на
куче,  се  извършва  проверка  от  длъжностни  лица,  определени  от  кмета  на
общината.  При наличие на достатъчно доказателства за агресивно поведение
на куче в степен, застрашаваща здравето и живота на хората и другите животни
и нееднократно демонстриране безотговорно поведение на собственика, кметът
на общината издава заповед за изземване на кучето. Иззетото куче се настанява
в изолатор.

(2)  Заповедта по ал.  1 се привежда в изпълнение от длъжностни лица,
определени  от  Кмета  на  общината,  със  съдействието  на  органите  на
Националната полиция.

(3)  Заповедта  по  ал.  1  може  да  бъде  обжалвана  по  реда  на
Административно  процесуален  кодекс.  Жалбата  не  спира  изпълнението  на
заповедта.

Чл. 32. (1) Нарушителите на чл. 2а се предупреждават писмено от кмета
на  общината  или  от  упълномощено  от  него  длъжностно  лице  да  премахнат
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неправомерно поставените и/или ползвани съоръжения за сушене на тютюн,
като им определят срок за това.

(2) В случай, че съоръжение по ал. 1 не бъде премахнато в определения
срок, на нарушителя се налага глоба от 50 до 200 лв.

(3)  При повторно нарушение  се  налага  глоба  от  200  до  500 лв.  и/или
временно лишаване от правото да се поставят съоръжения върху тротоари.

Допълнителна разпоредба

   § 1. По смисъла на тази наредба :
      1. (1) "Агресивно куче" е:

а) куче, отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността,
респективно кучета,  при които се предполага  завишено в противоестествена
степен желание за нападение, готовност за борба и злоба;

б) куче, доказало се като хапещо;
в) куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански

животни (това не се отнася за ловни кучета, които преследват дивеч по време
на официален ловен излет);

г) куче, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин;
д) куче, хапало нееднократно без провокация и необходимост от защита

при нападение;
е)  куче,  хапало  други  кучета,  въпреки  недвусмислени  жестове  на

подчинение (типични за вида);
(2)  Кучето не се счита за  “агресивно куче” по смисъла на ал.  1,  ако е

хапало  при  самозащита  или  защита  на  стопанина  (респективно  човека,  под
чийто контрол се намира в момента).

Настоящата  Наредба  е  приета  на  заседание  на  ОбС  при  Община
КУКЛЕН, на основание чл.22 от ЗМСМА с Решение №  8, Протокол №  5 от
07.11.2001 г. и влиза в сила 10 дни след обявяването и.

Кметовете на населени места се задължават да огласят Наредбата 10 дни
след обявяването й като приведат в изпълнение разпоредбите й.
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