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ЗА  ОПАЗВАНЕ  И  ВЪЗПРОИЗВОСТВО  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА,
ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЧИСТОТАТА, ЛАНДШАФТА, СТРОИТЕЛСТВОТО
И  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ПОЧИВКАТА  В  ЛЕТОВИЩАТА  НА  ОБЩИНА
“КУКЛЕН” ПЛОВДИВ

(На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА)

РАЗДЕЛ  I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  С  настоящата  Наредба  се  цели  да  се  запазят  максимално
естествените насаждения  и  ландшафта  на  летовищата,  поддържането  на
чистотата, осигуряване на условия за почивка на гражданите и извършване на
всякакъв вид строителство при определени условия.

Чл.2. Опазването на околната среда, поддържането и опазването на
чистотата, обществения ред и спокойствието в летовищата е задължение на:

1.  Опазването на  почивните  станции  и  лагери,  заведенията  и
обектите за търговия, услуги и обществено хранене.

2. Ръководствата на вилните съвети, собствениците на вили, бараки
и други помещения, а така също и техните наематели.

3. Всички пребиваващи граждани в летовищата.
4.  Комендантите на  летовищата  и  органите   на  общинското

полицейско управление.

РАЗДЕЛ ІІ
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл.3. При строеж на вили и пристройки към тях задължително да се
изготвят архитектурни проекти, като проектанта предварително се запознава с
разрешеното петно за строеж.  Да  не се разрешават строителни петна, в които
попадат дървестни видове.

Чл.4.  Строителните   разрешения  се  издават  от  общинската
администрация.

Чл.5. В разрешението за строеж, длъжностното лице задължително
вписва изискванията по опазването и възпроизводството на околната среда.

Чл.6.  Производствената дейност  на  държавното  лесничейство  в
летовищата да се извършва след предварително съгласуване с Общината.



Чл.7. Забранява се:
1. Самоволно изсичане на дървета и храсти.

При нарушение се налага глоба от 5 до 20 лв.

2. Всякакъв вид строителство, или подготовка за строителство през
периода от 1 юли до 31 август, освен с изрично разрешение от Общината.

При     нарушение  се  налага  глоба  от  1  0    до  5  0    лв.  и  спиране  на  
строителството.

3. Монтиране на мивки по дърветата.

При     нарушение     се налага глоба от 2 до 5 лв. и премахване  .  

4.  Разкопаване  на площи между собствените вили и засаждане на
плодни дървета, зеленчуци и  отглеждане на всякакъв вид домашни животни и
птици.

При   нарушение се налага глоба от 2 до 10 лв.  

5. Изхвърлянето  на строителни  отпадъци,  смет  по  поляните,
канавките и деретата в района на летовищата.

При     нарушения се налага глоба от   5   до 10 лв.  

6. Пашуване на добитък в чертите на летовищата.

При     нарушение се налага глоба от 2 до 10 лв.  

7. Унищожаване на тревни площи в района на летовищата.

При     нарушение се налага глоба от 2 до 20 лв.  

РАЗДЕЛ ІІІ
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл.8. ОБЩИНАТА:
1.  Да осигурява  редовно  почистване  на  обществените  места  и

извозването  на  сметта,  както  и  своевременно  да  поддържа  в  необходимото
санитарно-хигиенно състояние обществените тоалетни  и чешми.
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2. Да извършва запръстяване на образуваните сметища и организира
своевременно почистване на водопроводните шахти.

Чл.9. Забранява се:
1.  Миенето прането,  бръсненето  и  други  действия,  замърсяващи

района около обществените чешми.

При     нарушение се налага глоба от 1 до 5 лв.  

2. Замърсяване на тревните площи при организирани излети.

При     нарушение се налага глоба от   5   до 10лв.  

3.  Свързването на  вили,  гаражи  и  други  постройки  с
водопроводната мрежа без разрешение.

При     нарушение се налага глоба от 10 до  20 лв.  

4.  Направа на  септични  ями  без  разрешение  на  ХЕИ-Пловдив
съгласно ЗУТ.

При     нарушение  се  налага глоба от 5 до  15лв.  и  възстановяване  на  
терена

5.  Палеж на  огньове,  миене,  гресиране  на  МПС  по  алеите  и
поляните на летовищата, извън определените за тази цел места.

При     нарушение се налага глоба от 2 до 10 лв.  

6. Складирането на амбалаж и други предмети около павилионите,
магазините и складовете на почивните станции и лагери.

При   нарушение се налага глоба от 2 до 10 лв.  

                РАЗДЕЛ IV
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.10. Забранява се:
1. Пеене, викане, свирене, стрелба и вдигане на шум през часовете

за почивка от 14,00 до 16,00 часа и от 22,30 до 6,00 часа.

При нарушение се налага глоба от 5 до 20 лв.
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2.  Употребата  на  звукови  сигнали  от  водачите  на  МПС  и
движението на същите със скорост по-голяма от 40 км/ч.

При нарушение се налага глоба от 2 до 10 лв.

3.  Преминаване  на  превозни  средства  през  поляните,  освен  по
определените алеи. Паркирането на превозните средства да се извършва само
на определените места.

При нарушение се налага глоба от 1 до 5 лв.

РАЗДЕЛV
АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНА

ОТГОВОРНОСТ

Чл.11. Актовете за установяването на нарушенията се съставят от
длъжностните  лица  на  Общината,  органите  на  РДВР,  както  и  други  лица,
определени със заповед на Кмета.

Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или
упълномощено от него длъжностно лице.

Чл.12. Установяването на нарушенията на Наредбата, налагането на
глоба  на  местонарушението,  издаването,  обжалването  и  изпълнението  на
наказателните постановления става по реда, определен от ЗАНН.

Чл.13.  Длъжностните  лица  по  чл.11  от  настоящата  Наредба  при
неизпълнение  на  възложените  им  задължения  се  санкционират  по  чл.29  от
ЗАНН.

Чл.14(1). Глобите до 20 лв. включително, както и другите наказания
не подлежат на обжалване.

(2). Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по
квитанция, за нарушението се съставя акт.

(3). За нарушение на Наредбата от военно-служащи лица те
отговарят съгласно дисциплинарния устав и съставените актове срещу тях се
изпращат на командирите на съответните войскови части.

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

РАЗДЕЛ VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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&.Настоящата  Наредба  е  приета  на   заседание   на  ОбС  при  Община
КУКЛЕН- Пловдив, на основание чл.22 от ЗМСМА с решение № 8, Протокол
№ 5 от 07.11.2001 г. и влиза в сила 10 дни след обявяването й.

&.  Кметовете  на  населени  места,  на  чиято  територия  се  намират
летовищата се задължават да огласят Наредбата 10 дни след обявяването й като
проведат в изпълнение разпоредбите й.

Наредбата  е  подписана  от  Председателя  на  ОбС  КУКЛЕН-Пловдив  и
подпечатана с печата на ОбС.
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